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VOORWOORD 
Het werk is op een oor na gevild; we hoeven al het geschrevene nu alleen nog maar op volgorde te 

leggen, een beetje plaatjes te plakken en dan maar hopen dat het allemaal klopt met combineren, invoegen 
en nummeren van de bladzijden. 
Alle weken die vol zaten met het doornemen van oude jaargangen, heeft ons nu toch wel een beetje het ge- 
voel gegeven zelf minstens vijftig jaar ouder geworden te zijn. Hopelijk gaat dat ook weer over . . . . 

U zult in deze Natuurklaiiken sommige vaste rubrieken wél- en andere niet vinden. We zijn uitge- 
gaan van een jubileumnummer in de strikste zin van het woord, maar hebben ook de vrijheid genomen daar 
dingen tussen te zetten die wij zelf voor publicatie op dit moment in aanmerking vonden komen. Of daar 
enige lijn of logica in zit, dat hebben we ons niet eens afgevaagd. Het is tenslotte een extra nummer ei1 dat 
geeft meer vrijheid. Vinden wij. En de volgende aflevering komt ook alweer heel gauw weer. 

Helaas zal het niet lukken ieder van U nog vóór het feest in het bezit te laten zijn van Uw Natuur- 
klanken; we zaten echt héél krap in de tijd en konden het niet voor elkaar krijgen het blad een week eerder te 
laten uitkomen. Voor het grootste gedeelte is de inhoud toch niet aan tijd gebonden, dus we hopen dat U er 
ook ná de l l mei a.s. nog wat aan zult hebben. 

Evenzeer hopen wij dat U het met plezier zult lezen, en mocht U op onze gouden zaterdag verhin- 
derd zijn te komen, wie weet zien wij U dan binnenkort op een lezingavond of excursie. 
Er staat weer een heleboel activiteit op stapel en het is echt allemaal de moeite waard! 

Redactie. 

J3ET IS DAN ZOVER: ONZE AFDELING VIERT ZIJN 50-JARIG JUBILEUM! 

Wij hopen dat U dit jubileumnununer nog vóór l l mei thuis hebt, maar mocht dat niet bij iedereen 
lukken, dan vindt U het toch kort ná deze datiim in Uw brievenbus. Als U op 11 mei niet kunt - (hebt kun- 
nen) - komen, dan kunt U zo toch een beetje aan de feestvreugde deelnemen. 
En U weet: het boekje met honderd artikelen uit "Tussen Heuvels en Rivier" is nu bij ons te koop. De priljs 
bedraagt f 9,- en we zullen ervoor zorgen dat bij de lezingen altijd een aantal voorhanden ligt. 

Onze afdeling is niet de enige die jubileert: ook de IWV-afdeling Noord-West Veluwe viert feest, 
en wel ter ere van haar 25-jarig bestaan. Natuurklanken heeft zich al op vele manieren nuttig kunnen ma- 
ken. Wij vinden het leuk dat wc dit blad nu ook kunnen gebruiken om "de mensen van het Linnaeusklokje" 
heel hartelijk geluk te wensen met hun zilver. Wel jammer dat we elkaars feesten niet kunnen bijwonen; 
daar moeten we voor de volgende keer iets op vinden. 

U hebt waarschijnlijk in de krant gelezen dat we de inogelijldieid onderzoeken om in samenwerking 
met Dierenbescherming, als zij het KoetshuisAVerkschuur van de gemeente Epe in huur krijgen, deze 
ruimte samen te gebruiken. Wij bijvoorbeeld 's avonds. We zouden daar dan onze werkgroep-avonden en 
Ideine vergaderingen kunnen houden. 
Of onze boeken er ook terecht kunnen hangt onder meer af van niimte en droogte in het gebouwje. 

Mocht het plan lukken, dan zal er zeker een beroep op Uw hulpvaardigheid gedaan worden! 

Als we U op l I mei a.s. niet zien, wensen wij U een fijne zomer toe! 

Het bestuur. 



<L%' Na vele jaren met plezier als redactielid meegewerkt te hebben aan het tot stand komen van telkens 
weer zo'n gezellig volle Natuurklanken, is dan voor inij toch de tijd aangebroken om uit de redactie te stap- 
pen. Mijn tijd is rijk gevuld met allerlei nuttige en gezellige bezigheden. Zo ben ik druk aan het tuinieren na 
een stukje grondruil van vorig jaar, waarbij ik ondertussen uiteraard goed oplet of "onze" buizerds terugke- 
ren op hun nest en dan tot mijn vreugde de laatste weken dagelijks meerdere Raven waarneem. De ene keer 
maakt een tweetal vrolijke buitelvlucliten onder het slaken van allerlei kreten. Een andere keer wordt een 
groep van zes Raven met veel kabaal door een groepje reeds gevestigde Kraaien weggejaagd. 'ZO te zien met 
weinig succes, want ze blijven terugkomen. Maar ook als ik niet buiten ben - want lesvoorbereidingen zo- 
wel als drie kinderen thuis geven ook de nodige bezigheden binnen - kan ik me ondertussen verheugen over 
de bewoners en bezoekers van de twee oude appelbomen voor de woonkamerramen. De mooiste bezoekers 
blijf ik de Boomklevers en de Grote bonte specht vinden. Dit jaar ziet het ernaar uit dat we aan ons lijstje 
van bewoners een nieuwe soort kunnen toevoegen: Na nestelende Koolmezen, Pimpelmezen, Bonte vliegen- 
vangers en Gekraagde roodstaarten lijkt het er nu op dat een paartje Ringmus bezit van een van de nestkast- 
jes gaat nemen. Een prachtig gezicht, zoals het hele nestkastje letterlijk wordt volgepropt met alle gras- 
sprietjes, veertjes en pluisjes die ze kunnen vinden. Zelfs als ik laat terugkom van een vergadering kan het 
voorltomen dat ik bij thuiskomst ineens een Houtsnip op de weg zie zitten. En ook het slaapkamerraam 
blijft open, zodat het al meer dan eens is voorgekonlen dat ik veel te vroeg wakker werd van het geluid van 
de Wielewaal in de bosrand, of midden in de nacht werd verrast door een Bosuil of een Ransuil in de ap- 
pelboom of op de wasmolen. Ook nu ik 's avonds dit stukje zit te schrijven komt Jeroen van buiten melden 
dat hij een Bosuil op konijnen ziet jagen. Er zijn dit jaar dan ook ongewoon veel konijnen. Voorheen ver- 
heugde ik me erover dat ik er weleens een paar op de weg zag zitten als ik > avonds laat thuiskwam, Nu 
zijn er zoveel dat we ze, ook als we overdag zelf buiten zijn, vrolijk in het roggeveld rond zien huppelen. 
Helaas graven diezelfde schattige diertjes 's nacllts onze halve tuin ondersteboven, onl vervolgens de andere 
helft niet de .grond gelijk af te knagen Dan schiet ineens door me heen dat we anderen jaren tocli vaak 
iiiocl~ten gcnietcn van de aanblik van cc11 prachtige vos, die soi~ls zo lenig als een kat achter muizen aan 
sprong in het veld. Misschien dat nu tocli de jachtopziener. . . . '? Nu ja, straks komt weer de tijd dat we 
recën zien cri wilde zn-ijiien met jo~lgcn: misschien krijgt crgens ccn andere vos op zoek naar nieuwe 
woonruimte ons gebied tvel in de gaten. Iii ieder geval mag inmiddels duidelijk zijn dat, ook a1 ben ik op het 
ogenblik bilulen de KNNV wat mindcr acticf. het me niet aan natiiurbelevenisscn zal ontbreken. Eigenlijk 
hoef ik daar de deur niet eens voor uit. Hopclijk vind ik nu dc tijd om daar af en toe eens iets van op papier 
te zetten, zodat de lezers van Natuurklankcn erkan kunnen mccgetiidcn en ik - zij liet op een aiidere manier 
- toch mijn bijdrage aan Natuurklanken kan le\,eren. 

Idske Mulder. 
HE$'YE LIEVE IDS, 

voor ons is deze afmelding uiteraard geen complete verrassing, maar elke afsluiting van een episode noodt 
tot een terugblik en dan realiseer je je tveer eens hoeveel er veranderd is. De praktische coniputer, in de 
plaats van het '"knutselen van weleer", heeft toch maar mooi op zijn geweten dat die oergezellige knip- en 
plakavonden tot het verleden behoren. Ondanks alle htilpniiddelen die onze dagelijkse bezigheden efficiënter 
maken is het of er steeds minder tijd overblijft. Waar het vroeger, met een veel grotere redactie, een simpele 
zekerheid was dat op vastgestelde da~u iedereen present was, krijg je nu met moeite drie mensen bij elkaar. 
Zeker in zo'n kleine bezetting - we zijn nu nog maar met vier! - ontkom je dan niet aan kiezen voor tijd- 
winst en prefab-letters in plaats van gekalligrafeerde, maar jarm11er blijft het. En nizinstens één redactioneel 
persoon zal altijd jaloers blijven op jouw sierlijke handgeschreven teksten. 

We hebben er alle begrip voor dat jij, niet je omvangrijk takenpakket, zorgvuldig moet omgaan met 
je snippers vrije tijd en dat je daar alles uit wilt halen wat erin zit. Gelukkig woon je in de buurt, zodat je 
niet echt verdwijnt. En dat is een goede zaak, want op één punt heb je wel enige gramstorigheid bij ons 
veroorzaakt. Je zit hierboven achteloos te vertellen dat je de Houtsnippen en Wielewalen praktisch door je 
achtertuin laat bolderen en daar heb je nooit wat van tegen "Waarnemingen" gezegd! Nu je wat meer w e  
tijd hebt venvachten we minstens drie Ransuilen per jaar. En ook wat de rest van je "free lance" toezeggin- 
gen betreft, moet je er maar op rekenen dat we je eraan houden. 

....fl:.;+ Idske, tot (dikwijls!) ziens en heel erg bedanld voor je tijd in de redactie van Natuurklanken. 
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VOOR UW AGENDA 

VAN WANDELINGEN, EXCUR5lE5, LEZINGEN, ENZ 

& ZATERDAG L1 MEI: S0 JAAR KNNY AFD. EPEMEERDE 

Een plezierig feestelijk samenzijn waar wij stellig heel veel oude, nieuwe en 
"gewone" bekenden zullen ontmoeten. Uw spitsvondigheid, kennis en ook 
Uw spierkracht zal er op de proef gesteld worden en misschien krijgt U er 
net dat beetje extra informatie, dát kleine vonkje waardoor Uw betrokken- 
heid bij de natuur nog groter blijkt dan U al dacht . . . . 

U bent in elk geval van harte welkom 
in de Eper Gemeentewoning, 

Stationsstraat 25, Epe, 
om 14.00 uur. 

zaterdag EXCURSIE NAAR HET BARGERVEEN (activiteit Vogelwerkgroep). 
18 mei Zie voor bijzonderheden onder "74?er@roepen". 

zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE LEUVENUMSEIHIERDENSE BEEK 
l juni De Leuvenumse/Hierdense beek, met een lengte van bijna twintig kilometer, ontspringt in de 

oillgeving van het Uddelenneer en mondt uit in het Veluwemeer.(Een gedeelte ervan heet ook 
nog Staveudense beek). Het is een laagland beek die in het bijzonder gevoed wordt door re- 
gen- en kwelwater. Bij veel regen kan de watertoevoer verdubbelen tot meer dan duizend liter 
per seconde. I-Iet laat zich raden dat het beekgebied rijk aan natuurnaarden is. 
Aan het eind van dit activiteitenprogramma staan nog enkele bijzonderheden over dit gebied. 
In de vorige aflevering van Natuurklanken drukten we een kaartfragment af, waarnaar wij U 
hierbij opnieuw verwijzen. 
Vóór de middag wordt het gedeelte bezocht dat Leuvenumse beek heet. 
Hiervoor verzamelen tussen 9.00 uur en 9.30 uur op de parkeerplaats aan de Poolseweg. 
Deze weg ligt - komende van Errnelo/Hardernijk - direct na het wildrooster links in de door- 
gaande weg tussen Harderwijk en Enne Elspeet (voorbij Ullerberg). Zie kaartfiagment. 
De excursie begint om precies 9.30 uur, o.l.v. de Neer Albert Kerssies. 
Het eerste deel zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Daarna vertrekken we richting Hierden, 
waar we in restaurant "De Tippe" bij de boterhammen een kopje soep kunnen gebruiken. 
Na de lunch vertrekken we richting Hierdense beek, 
Om het aantal deelnemers aan het restaurant te kunnen melden is vooropgave noodzakelijk. - - 

Als U meegaat, wilt U dit dan laten weten op 
uiterlijk 25 mei 1996 aan 

Micky Haselhoff-Marsman, Marianne Faber, 
. '  tel. 0578 - 621410 of liefst rond 19.00 uur) 

tel. 0578 -627167 

dinsdag AVOND-FIETSEXCURSIE LANGS DE BERMEN EN PLANTSOENEN 
4 juni De Heer J.H.F.M. Thijssen, sectiechef buitendienst groenvoorzieningen bij de gemeente Epe, 

zal een rondleiding verzorgen door verscheidene wijken van Epe. Op diverse plaatsen, onder 
andere aan de Hoge Weerd, de Burgerenk, de Vegtelarij, maar ook in het centrum zijn in het 
beheer van het openbaar groen natuurlijke ontwikkelingen gaande. 



Door enthousiaste groenmedewerkers worden deze - op ecologische leest geschoeide proces- 
sen - gestimuleerd. De gevolgen daarvan voor flora en fauna zijn interessant e11 voor eenieder 
aantrekkelijk om \vaar te nemen. 

Verzamelen bij W, Pastoor Somstraat, Epe. 
Tij d 19.00 uur 
Verwacht wordt dat we rond 2 1 .00 uur weer terug zijn. 

Als U van plan bent mee te gaan verdient het aanbeveling U te voren op te geven 
(contactadressen: zie vorig programma-onderdeel). Dit onder meer, omdat bij slecht weer 
deze excursie misschien verplaatst wordt naar donderdagavond 6 juni 1996. De deelnemers 
kunnen daar dan bericht van krijgen. 

woensdag AVONDEXCURSIE LANGS DE IJSSEL(activiteit Vogelwerkgroep). 
12 juni Zie voor bij zonderheden onder "l/t'er@roepen )'. 

zaterdag MILIEUMARKT 
29 juni We hopen dit jaar op beter weer d m  in 1995, toen we ook deelnamen aan deze manifestatie. 

Iedereen die Moeder Natuur en dus het milieu een warm hart toedraagt zou moeten komen, 
want er is van alles op dat gebied te zien en te leren. En bovendien is het nog leuk ook. 

Voor bijzonderheden: zie annonce elders in dit blad. 

donderdag SEKS BIJ PLANTEN dialezing van de Heer F.J. Siemensma 
12 sept. Talrijke micro- en macrofoto's in overvloei-projectie, met als onderwerp: 

HOE FUNCTIONEERT DE VOORTPLANTING EN DE BESTUTVING BIJ BLOEMEN? 
Vormenrijkdom van de planten\~ereld, geslachtsorganen, evolutie van de voortplanting . . . 
Wie op 18 mei van het vorig jaar de dia-lezing van de Heer Siemensma heeft gezien, zal alles 
doen on1 ook nu weer present te zijn. Degenen die er toen niet bij waren hebben heel veel 
gemist, en dat moeten ze geen tweede keer laten gebeuren. 

Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd 20.00 uur. 

zaterdag EXCURSIE L,ANI)GOED WELNA (activiteit Vogelwerkgroep). 
14 sept, Zie voor bijzonderheden onder "Zl'er@roepen)), volgende 

zaterdag ZOOGDIEREN EXCURSIE MET FRANS BOSCH 
5 oktober Nadere gegevens volgen. 

donderdag DE ONTWIKKELING VAN DE PLANTEN, MET EEN ACCENT OP DE 
10 oktober CARBOON FOSSIELEN VAN DE PIESBERG, didezing van de Heer Hans Steur 

In deze dialezing wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de flora vanaf het 
Siluur tot heden. Aan de orde komen de oudste landplanten ((hoksonia), de primitieve De- 
vonische planten, de rijke Carboonflora (waarbij vooral de Piesbergfossielen te zien zullen 
zip). de naaktzadigen (coniferen, cycassen en ginkgo's) van Perm, Trias en Jura, en de mo- 
derne bloemplanten, die vanaf het Krijt de toon aangeven. 
Bij de lezing zal een verzameling plantenfossielen (o.m. uit de Piesberg) te zien zijn. 

Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tij d 20.00 uur. 

zaterdag PADDESTOELENEXCURSIE I N  OVERIJSSEL (LETTELE) 
12 oktober Hierover krijgt U tijdig alle bijzonderheden te weten. 

(Op deze zerfde dag kunt U ook de Natuurbeschermingscommissie helpen met 
werken op het Jeneverbessenterrein in Vanssen!) 

zondag EXCURSIE ZEEVOGELS 
27 oktober Dit is feitelijk een excursie van cn voor de Vogelwerkgroep, maar vanwege de heel speciale 

aspecten is besloten er een algemeen evenement van te maken. 
Details zilt U te zijner tijd in deze rubriek kunnen lezen. 



zaterdag WERICEN IN H:,T 1,ANDSCI-IAP ME'T DB NATUIRRESCHERMTNGSCOMMISSIE 
16 november (Details nog niet bekend). 

zaterdag EXCURSIE HEERDERSTRAND? KIEVITSPLAS? WELSUMMER WAARDEN? 
30 november (act. Vogelwerkgroep). Zie voor bijzonderheden onder "%kr(oqen" volgende + Natuurklanken.. 

zaterdag WEKKEN IN LANDSCHAP DE NATUURBESCHERMINGSCOMMIS 
14 december (Details nog niet bekend) 

i 

oc** 

Leuveniimse- ei1 Hierdense beek. 
Nog iets meer informatie over het gebied dat gekozen is voor de Gewestelijke excursie IJsselstreek. 

Er is een plan van de Vereniging Natuurmonumenten in ontwikkeling, warbij de beek in het Leu- 
veniunse bos weer zijn natuurlijke loop moet krijgen, zodat opnieuw de oude meanders met moerasstroken 
zullen ontstaan. Ook de graslanden in de kwelzones van het beekdal moeten weer bloemrijker worden. 
Het Waterschap Noord-Veluwe verleent alle medewerking aan de uitvoering van de plannen. Niet alleen 
aan die voor dit deel van het beekgebied, maar ook aan andere delen. 

Albert Kerssies, die de Gewestelijke excursie op l juni a.s. zal leiden, is districtsbeheerder van 
Natuurmonumenten in het te bezoeken gebied. Hij zal U dus heel veel over de plannen en toekomstige ont- 
wikkelingen kunnen vertellen. 

Het landschap waar het twcede gedeclte van de excursie op gericht zal zijn, rond het beekgedeelte 
dat Hierdense beek heet, is totaal verschillend van het voorgaande. Aan de oever van het Veluwemeer lig- 
gen vogelrijke weidegebieden en slootjes met een grote planten rijkdom. Hier ook mondt de beek in het Ve- 
luwemeer uit. 
We hopen op cen grote opkomst voor deze excursie: het zal alleszins de moeite waard zijn. 

DATA VOOR HET HERFSTPROGRAMMA 
zondag l september excursie 
donderdag 12 september lezing 
donderdag 26 september excursie 
donderdag 10 oktober lezing 
zaterdag 5 oldober excursie 

zaterdag 12 oktober excursie 
zondag 3 november excursie 
donderdag 14 november lezing 
zaterdag 23 november excursie 
donderdag 12 december leden voor leden 
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Aan Harp van Diepen. ditnlaal. Onderstaand verslag had iii het ~orige nummer opgenomen nloeteii worden. 
Op dc eeii of andere manier k~ram de kopij op een verkeerde plek terecht. en daardoor te laat boveii water. 

Hars, in dit speciale Jubileumnuinnier, in een poging iets goed te maken, alleen voor jou de rubriek: 

Ker@&n~er&roepen ?/eluwe 
Ook in 1995 kenmerkte liet broedseizoen van de Kerkuil op de Velu~ve zich door een tamelijk gril- 

lig verloop. Weer was het anders dan we voorgaande jaren gewend waren. We werden geconfronteerd met 
het plotseling verdwijilen van Kerkuilcn op plaatsen waar ze jaren achtereen hadden gebroed en het ver- 
schijnen van de vogels op plaatsen waar ze tot nu toe nog nooit waren waargenomen. Op een aantal van 
deze plaatsen waren wel nestkasten aanwezig, die daar vele jareii geleden waren geplaatst, maar tot nu toe 
leeg waren gebleven. Ongetwijfeld speelt het voedselaanbod een rol in dit plotselinge verdwijnen en elders 
weer verschijnen van Kerkuilen. Ondanks liet fcit dat er veel mensen hun aandacht aan het voorkomen van 
de Kerkuil schenken, is ook dit jaar weer een aantal locaties ontdekt waar de uil al vele jaren voorkomt en 
ook gebroed heeft, locaties die tot nu onbekend waren bij de Kerkuilenonderzoekers. Nu is het echt niet de 
bedoeling van de werkgroep om alle Kerkuilennesten te willen noteren. Het is echter wel van belang om te 
weten waar de Kerkuil voorkomt, als de broedplaats bedreigd wordt, door welke oorzaak dan ook. 

Aanvankelijk waren de vooruitzichten voor het seizoen 1995 niet echt goed. In tegenstelling tot 
vorig jaar werd tamelijk laat met broeden begonnen. Gelukkig waren er veel late broedsels. Het eindresul- 
taat is dan ook goed te noemen. In totaal werden vijftig broedgevallen geineld, waarvan één tweede broed- 
sel. Er waren relatief veel geslaagde broedgevallen: van achtenveertig nesten vlogen jongen uit. In totaal 
werden lionderdzesenvijftig uitgevlogen jonge Kerkuilen gemeld, een gemiddelde van circa drie per nest. 
Het aantal niet broedende paren bedroeg veertien cn er werden op eenentwintig plaatsen tijdens het broed- 
seizoen solitaire Kerkuilen waargenomen. Minder dan in 1994. 

Het broedseizoen 1995 is het op een na beste sinds de werkgroep actief is. Bijzonder hoopgevend is 
dat het aantal broedgevallen nu al een aantal achtereenvolgende jareii op het voor onze begrippen hoge 
niveau gehandhaafd blijft. Er werden slechts drie dode Kerkuilen gemeld, alle verkeersslachtoffers. , 

Op een aantal nieuwe plaatsen zijn nestkasten aangebracht. Tevens is op een aantal geschikte 
broedplaatsen het aantal kasten uitgebreid. Drie locaties zijn ongeschikt geworden als broedplaats. De kast 
is daar verwijderd e11 elders opnieuw in gebruik genomen. Het aantal Kerkuiladressen is in 1996 licht ge- 
stegen tot driehonderdvijfentwintig. 

Vermeldenswaard is het aflezen op 20 juni 1995 van de ring van een broedende Kerkuil te Ooster- 
\volde, die op 30 juni 1982 geringd was als nestjong in de Ravens~vaarden bij Gorssel. 

Een van onze Kerkuilen zag kans om in een nacht een nest met jonge katten op te voeren aan zijn 
jongen en wist daarmee een aantal van zijn voedselconciirrenten uit te schakelen. 

Narry van Diepen. 
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lQVr\lV-afdeling Epe/+leerde ontmoet Abraham. 

Nog niet eens bekomen van de druk(te) die de reguliere Natuurklanken ons bezorgde, zijn we 
- gegeseld door tijdnood - onmiddellijk gedoken in de oude doos. U weet wel, die waar al die muf ruikende 
archiefstukken en verjaarde Natuurklanken in liggen. En - verrassing! - die stoffige duik werkte zo verfris- 
send, dat we weer blaken van enthousiasme voor het jubile~~mnummer! 

Om te beginnen hebben we ons gebogen over het Lied van de Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging, met tekst en muziek van ene Heer J. W. Bakkes. 
Te meer omdat dit lied misschien nog wel vaker ter sprake zal komen, willen we U de tekst niet onthouden 
en we gebruiken er een toepasselijk lettertype voor. De titel is: 

IVie zoli U ,tiet i i i i i i i ic i i ,  gij sclioo-oo~c 1Zitiitii; 

Z o o  scliit~'iaial ciooi* i.jjkcloiii cii p inc l i t?  

"Wie i.oeriit iiiet 't gulot i x i i i  zoo iiieiiig I I I I I ;  

Tezniiieii iiict U1 dooig~brnrlit! 

UIA) & ~ I I I I C L  oci.i.id?t ~1001- I I C I C ~ ~  L?OE.III e11 Iinni. kleili; 

Uii) í:/oia belooi-t dooi I i m .  Iieei.li/heii geiii*; 

17ntiii*a, i i i ì j  Iiehheii U /ie/? 

/ & [ L I ~ L Y L ,   ui; Iiehbcii b1 Iicf! 

I Loc /ieeilijk, ti' ~ / i l ) c t l e~ i  dooi. ucld P I L  dooi. bosdi, 

JIls L'e~itc Jinni. iiitoclit ii)eei. Iioidt; 
too~it  ge U ri)e~tei- i i i  fecstclijke~i dos 

i ' i i  jitb'/eri Uii) -.niigei.s i i i  1 1~)oiid. 

% ) n i i  sti-ooit ge L'Lw Idueiiieii i11 o~?ei'ldoed l i i t  

( ' 1 1  I ) O ~ / S  L ' I I  ~ d i i i d e i ~  O I I P I A F I ~ ~ I I  de bi-~lid. 

Ilntiiia. iciot zilt ge dnii srliuoii! (61.) 

Q L I I  b lc tcd ' l~~ I LILIA) ~ ? i . i e i i ~ / e i ~  i 1 1  i too~eiboeh, 

noo i .  I I ~ I I  111s iets Iiei/igs ~jei-eei$ 

Tot Itrnt i 1 1  deii I [ci fs t  11)oidi d e  keilliis vei.iijh^t, 



Je kunt er de spot nlee drijven, maar inij persoonlijk doet het toch wel wat. "Prop in de keel", 
"Geen droge ogen", - nee, dat voert te ver, inaar het is toch leuk, dat men vroeger broodnuchter kon blijven 
onder zulke hoogdravende teksten. 

Op het pamflet waar bovenstaand lied op gedrukt is (door de N.V. Stoom-drukkerij víh A. Hooi- 
berg te Epe), staat ook nog een kostelijk excursieverslag. Het is gedateerd 20 mei 1909 en spreekt van een 
excursie naar de Ankeveensche plassen op een Hemelvaartsdag vol zonneschijn en zoete voorjaarsgeuren. 
"Het was reeds twaalf uur gepasseerd toen wij den inwendigen mensch konden versterken . . . ." 

(tot twee uur. . . . enz.enz.enz. 
". . . . om verzadigd en uitgerust weer op marsch te gaan. Langs een verrukkelijken weg 
werd Hilversum bereikt; slechts even was nog gepauzeerd om samen een "Lied van de 
N W "  te zingen. 
In den voor ons gereserveerden spoorwegwagen hoorden wij daarnevens nog vele andere 
liederen." 

Maakt dat niet weemoedig? Zou U geen spoorwegwagen willen reserveren? 
Er hoeft dan niet gezongen te worden - dat is eigenlijk wel zo rustig. 

De "b1adv~illiilg"- die ook zo benaamd wordt en staat onder de tekst van het bovenaangehaald 
verslag - heeft voor ons nog de bekoring niet verloren die hij al had voor een redactie uit het jaar 1916. Die 
ontleende het aan De Nieuwe Taalgids, VI; 1913; b1.273 en het is prachtig genoeg om het opnieuw in zijn 
geheel op te nemen; vind ik tenminste. 
Oordeelt U zelf: 

" 'n Liefelik beeld van studie is mij de amateur-naturalist; hij trekt naar buiten met z'n bus, 
z'n kijker en loupe, met schetsboek of kiektoestel; hij speurt als 'n fijne rechercheur; hij 
zoekt als een verliefde die z'n meisje venvacht onder de menigte; hij is ook verliefd, want hij 
is amateur. Straks gaat-ie op een plekje zitten; daar is een gaatje in de grond: wespen sluipen 
in en uit; 'n uur zit-ie te kijken; hij wacht op een bepaalde wesp, want hij moet zien of die. .. 
Zijn studeren is genieten, want hij is ontdekker, zelf-vinder zijner wetenschap'. 
Kom niet bij hein met een boekje en zeg: "Vriend, hier staat alles in wat je zoekt; ga diis naar 
huis, naar je kamer, en bestudeer deze bladzijden." 
Het zal op de eerste plaats niet waar wezen, wat je zegt, want boeken zijn allemaal incom- 
pleet en vol fouten. Maar al was 't waar, dan nog zal-ie je schimpend aankijken; hij zoekt 
geen leerstof, geen eksamen-materiaal; hij zoekt het genot van 't jagen, vinden, ontdekken. 
En als-ie inet niets thuiskomt, dan heeft-ie nog genoten. 
Zijn kennis zal vaak onvolledig zijn, maar wat geeft dat? Als-ie 't noodig heeft, dan slaat-ie 
een boek op en vindt daar wat-ie niet wist. Maar dat wat-ie wel weet, dat weet-ie met 'n 
glans en -11 leven als van '11 volrijpe kers; er ligt 'n dauw over zijn kennis als over druivei~; 
ik denk aan perziken en kinderwangen, aan alle dingen, die jong, fris, levend zijn." 

Dit geciteerd hebbend drukt nùj mijn eigen triviale taalgebruik als een schromelijk tekortschieten. 
Ik kan er dus maar beter gauw mee ophouden. Laat anderen maar verder schrijven. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



En Jeanne Oonk schreef: 
Epe, 2113'96. 

Mij werd de vraag gesteld waarom ik lid geworden ben van de KNNV. 
Toen we enkele jaren geleden in Epe kwamen wonen en ons abonneerden op het Noord Veluws Dagblad 
keek ik al weldra uit naar de leerzame, boeiende verslagen van de KNNV in "Tussen Heuvels en Rivier". - 

Al spoedig ging ik in op de uitnodiging oin naar een dia-lezing te gaan, die regelmatig op donder- 
dagavonden plaatsvinden in de Gemeentewoning. 

En als je daar eenmaal bent geweest, smaakt het naar meer. 
Op mijn vraag of er een geldbusje was voor niet-leden die zo'n avond mee mochten genieten, was 

het antwoord ontkennend. Langer klaplopen wilde ik niet en ik ben lid geworden, waar ik geen spijt van 
heb. "Natuurklanken", het afdelingsblad, is het lezen dubbel waard. 

J. Oonk-Zegwaard 

En Gerda van 510-ten schreef: 

EEN PER500NLIJK KNNV-VERHAAL. 

Vijftig jaar geleden werd de Afdeling Epe-Heerde van de KNNV opgericht. Ik was er niet bij; heb 
dat ook nooit meebeleefd, want we woonden nog in Amsterdam, waar we de moeilijke oorlogsjaren nog 
maar net een jaar achter ons hadden en Epe nog ver in liet verschiet lag. 

De KNNV kende ik wel. Sommige van onze vrienden waren daar na hun NJN-tijd lid van gewor- 
den, maar al die oudere mensen, dat trok me niet zo aan. Bovendien had ik een jong gezin, wilde nog wat 
studeren en er moest een loopbaan opgebouwd worden. 

Maar we hadden niet voor niets in de NJN gezongen: Veel genot schenkt ieder uur 
Ons de studie der natuur. 

En daarvóór al had ik op de lagere Montessorie- 
school een Juffrouw, die op de k\veekschool nog les had 
gehad van Jac.P. Thijsse. Hij stuurde zijn vrouwelijke 
leerlingen bos en wei in, waar ze met een paraplu ter zelf- 
verdediging planten en vogels moesten bestuderen. 
Met de flora van Heinlans, Heinsius cn Thijsse mocht ik 
in de schooltuin planten determineren, maar eerst hadden 
we ons dan, al ontledend en tekenend, de plantentermino- 
logie eigen gemaakt. 

Op de Kweekschool werd ik vanzelfsprekend 
enthousiast lid van de NJN, leerde er nog veel bij en ont- 
moette in een van de kampen mijn latere echtgenoot. 
Maar nu terug naar de I N V .  

Kamperend met het gezin ging er ook altijd wel een flora mee, de oude Heimans, Heinsius en Thijs- 
Se, natuurlijk. Op een van onze uitstapjes in het Koreiiburgerveen in Winterswijk troffen we de jaarlijkse 
excursie van de K W  van het Gewest Gelderland aan, en Dik Koopmans was de aanvoerder. We mochten 
ons aansluiten bij de groep en genoten zeer van de deskundige leiding. Hoewel we nog in Amsterdam 
woonden, besloten w7e daar om ons als lid van de afdeling EpeíHeerde op te geven. Wij waren toch elk 
weekend in Epe. 

Eerst voel je je wat onwennig tussen al die vreemden, vooral bij de lezingen, maar die waren altijd 
- - 

interessant genoeg om daar doorheen te bijten, en zodra je een paar keer op excursie mee bent geweest, voel 
je je door de gemeenschappelijke interesse verbonden. 
Echt goed wordt het als je actief gaat ineedoen: in een werkgroep zit, kilometerhokken inventariseert, eens 
een artikeltje schrijft, Natuurklanken rondbrengt of op een propagandastand belangstelling probeert te wek- 
ken voor je vereniging. Dan ben je dus werkend lid en dat geeft de meeste vriendschap en voldoening. Ik 
ben zo gelukkig geweest dat te mogen ervaren in de vijfentwintig jaar dat wij lid waren. 

Hartelijk bedanict, afdeling EpeBHeerde van de KNNV. 
Het ga je goed! 

Gerda van Sloten-de Bruin. 



En Ep de Haan schreef: 
Epe, april 1996 

Eind maart 1989 belde Mevrouw A. Oogjen me, om te vragen of ik belangstelling had voor drie 
voorlichtingsavonden met dia's en -"Prikkebeen7' - verzainelingen van vlinders. De avonden waren op 3, 12 
en 18 april. Aan het eind van de derde avond lootte ik het boek "Vlinders van Europa" en werd me ge- 
vraagd lid te worden van de KNNV. 

Ik "vloog erin" en werd gelijk "gevangen" om mee te doen aan vlindermonitoring. De route was 
langs het landelijke pad van de Raum7eiihoffweg in Tongeren. 

Na vier leuke en leerzame jaren werd me door de berm-eigenaar, twee jaar lang, het gras plus 
bloemeii (en brandnetels met rupsen en poppen) voor de voeten weggemaaid. 

Afgezien van het laatste was het een leuke start bij de K M .  

I.i. 
Twee vlinders gingen saam op pad 
Ze vlinderden en vlogen wat, c& en kwainen and'ren tegen. 

Zo gingen zij van bloem tot bloem, 
'lijk vliiiderkens dat kunnen doen. 
Doch plots'ling vloog ékn vlinder weg, 
zigzaggend langs een doornen heg. 
Het ving wat hoger in de lucht 
twee feromonen* in z'n vlucht. 
't Ging snel, nog sneller toen vooruit 
't Riep de ander toe met schel geluid: 

"Hier scheiden onze wegen! " 
Niéno. 

*fero~nooti=~eurstof voor mannetjes. 

En de familie Koopmans schreef: 

Van "Hoi!", " Dag Meneer", en veel water. 
Onze KNNV-l~erinneriilgeii uit Zaandani en Eiiscliede, de twee plaatsen waar onze I(NNV-tijd 

begon, zijn niet talrijk. Dik bezocht af en toe een lezing, maar door studie. werk en later jonge kinderen 
waren onze mogelijkheden beperkt 
De bijeenkomsten in het biologielokaal van het Zaans lyceum werkten ook niet erg opwekkend. Dat kwam 
door een enorme sclioolplaat met een spin, iii al zijn onderdelen ontleed, die alles domineerde. Het beest was 
geschikt om alle plezier in de natuurstudie te verjagen! 
N.J.N.- en A.J.C.-jaren liadden echter al genoeg interesse voor het natuurgebeuren opgewekt. 

Eén excursie heugt me nog goed. Ik ging mee roeien in het Westzijderveld. Op die 
ijskoude aprildag zouden we op de landstroken tussen liet netwerk van veensloten 
naar Harlekijnorchis.jes zoeken en natuurlijk weidevogels bekijken. Kemphaantjes 
baltsten, Kieviten en Grutto's vlogen rakelings over de bootjes en we zagen inas- 
sa's Harlekijnorchissen bloeien kissen het opkomende riet 
Alles ging dus opperbest, tot we ergens aan de kant van een zompig hooilandje de 
boten uit gingen. De "'snippies" - zo heten die ranke Zaanse roeibootjes - werden 
met hun neuzen het gras op getrokken, en goed gelaarsd stapte iedereen aan land. 
De laatste die uitstapte was een behoorlijk dikke vrouw. Zodra ze op het "droge" 
stond, zakte ze echter de grond in. Tot aan haar wijd uitgespreide armen verdween 
ze in de modder. Haar twee kinderen gilden van schrik. en ook wij schrokken be- 
hoorlij k. 
Het lukte enige sterke mannen haar weer omhoog te trekken, met behulp van een 
roeispaan. Haar laarzen liggen voor altijd begraven in het Westzijderveld. Zo vlug 
mogelijk scheepte het hele gezelschap zich weer in en roeide snel - zover de wind 
toeliet - met het kletsnatte, rillende slachtoffer naar de bewoonde wereld terug. 

Ik wist voor altijd hoe verraderlijk een trilveen is! 



In Epe. 
Pas echt actief in de KNNV werden we, toen we in Epe km.meii wonen. Dat was iii 1960. Dik liep 

bij de gemeente meteen collega Henk Menke tegen het lijf, ook KNNV-er, ook met twee kinderen van de 
1eefti:jd van onze spruiten. We zaten er meteen in en trokken veel met elkaar op. 

De eerste excursie die ik meemaakte bezorgde me echter een kleine schrik. Ik was in het westen 
gewend aan een begroeting met "Hoi Els! Hoi Dik!" En nu was het voor iedereen, ook voor de gevestigde 
leden: "Dag Mevrouw X, dag Meneer Y." - "Wat een stijf gezelschap," dacht ik. 
Tenslotte viel het wel mee, maar toch . . . . . 

De tentoonstelling. 
Nauwelijks een beetje gesetteld doken we in een groot evenement. Van wie het plan kwam weet ik 

liiet ineer. Er zou een tentooiistelliiig ingericht worden eii of we wildeii helpen? - Natuurlijk wel. We hadden 
namelijk al wat ervaring op dat gebied. 
We pakten het niet eeii ploegje inenseii fors aan. Zo fors, dat het me een ruzie bezorgde niet een zeer eer- 
bieduraardig ouder lid, bestuurslid zelfs. Hij vond dat die jongeren maar wat deden en helemaal vergaten 
wat z(j allemaal wildeii. De eeuwige kloof denk ik, van "die lui uit de grote stad en wij, plattelanders." 
Enfin, wij waren misschien wel wat erg voortvarend. 

Het moet voorjaar geweest zijn toen we eeii lokaal van de Gildeschool gingen inrichten voor ons 
doel. Het had nog geen bestemming, doordat Epe niet zo groot was, toen. 
De hoofdmoot van de expositie was een soort diorama van een IJssellaiidschap, op een paar tafels ingericht. 
Omdat dat toen nog kon, werden planten uit de natuur uitgegraven en ernaar toe gebracht. Dat gebeurde 
vrijwel geheel op de fiets. Auto's waren schaars. 

Om de planten op tafels te kunnen neerzetten, sleepten we emmers en teilen vol grond en plaggen 
naar boven, naar het bewuste lege lokaal. De Gele lissen, Kattenstaarten, grassen en riet kregen een plaats 
op de tafel rond een heus plasje. Een sterk landbouwplastic vormde de bodem en de wanden ervan, en we 
vulden het met emmers water. Er stonden een reiger en andere water- en weidevogels omheen opgesteld (uit 
de verzameling van de Heer Van Lohuizen). Erachter werden echte wildes geplant, die uiteraard nat ge- 
houden moesten worden. 
De achtergrond werd gevormd door een groot vel papier, waarop ik met plakkaatverf een rivierenlandschap 
met populieren had geschilderd. Op andere tafeltjes stonden schoteltjes en bakjes met allerlei wilde planten. 

Wat ik me nog levendig herinner is de opmerking van veel bezoekers over de polletjes Hondsdraf, 
dovenetel, Pinksterbloem, enzovoort. Ze zagen die denk ik voor het eerst bewust en wilden niet geloven dat 
het "maar doodgewone onkruidjes" waren. 

Natuurlijk ging het IJssellandschap al gauw lekken. Op de vreeiiidste plaatsen drupte water om- 
laag. Alle dagen dat de expositie duurde bleef dat zo. Het werd "dweilen met de kraan open". Maar we 
redden ons. 

De grootste ellende kwam pas na afloop, toen alle water, modder, aarde, graszoden en planten weer 
de gang door en de trap af moesten naar buiten. Een en ander liet een spoor van modder na in de eerst zo 
nette school! Het is tenslotte toch nog gelukt de school keurig schoon en droog op te leveren. Maar vraag 
niet hoe er geploeterd en gemopperd is, voor dát voor elkaar was. 

Een tentoonstelling opbouwen is leuk werk; hem afbreken heel wat anders! 

Me"cet bootje naar de overkant. 
! De IJssel was voor ons een nieuw fenomeen. In Amster- 

dam en Zaandam kenden we veel water en in Twente 
hadden we kennisgemaakt met de Dinkel. Maar een echte 
grote rivier, dat was fantastisch! 
Op eeii winderige zomerdag staken we met een excursie 
de IJssel over bij Veessen. Daar was toen een zogenaamd 
voetveer, een forse roeiboot. Dit veer bracht arbeiders 
over naar de steenfabriek Fortmond, die nog volop in 
bedrijf was. Onze kinderen waren mee, en het werd voor 
onze vierjarige Koosje een nachtmerrie. Hij was over- 
tuigd dat het stampende bootje om zou slaan en huilde 
van ellende. 



Fortmond was een dorado. Blauwe bremraap, Wit vetkruid, Tripmadam, Heksenmelk, Kleine ruit, Cypres- 
wolfsmelk: het waren voor ons plantjes-uit-een-boekje en die groeiden hier echt. Zonder de KNNV hadden 
we dat nooit ontdekt. 

Nu is Fortmond, dankzij het nieuwe Natuurbouwproject "De Duursche Waarden" van Staatsbos- 
beheer wéér een fijn excursieterrein. Maar zo onbezorgd rondzwerven als toen - kun je er niet meer. 

Familie Koopmans. 
En A a r t  5m i  t schreef: 

Terugblik 
Op het verzoek mijn KNNV-verleden op te rakelen reageerde ik aanvankelijk instemmend. Nu ik 

ervoor ga zitten bcsef ik tcgelijkertijd dat het een onvolkomen terugblik zal worden, omdat slechts kan wor- 
den, omdat slechts kan worden gesteund op herinneringen en niet op een dagboek. 
Ik ben te Haarlem geboren op dezelfde dag waarop de ramp van Borculo plaatsvond. Of deze gebeurtenis- 
sen iets met elkaar te maken hebben moet worden betwijfeld. Geschiedkundigen onder U mogen uitrekenen 
wanneer dat was. In ieder geval zó lang geleden dat ik nu tot de senioren behoor. Dat geeft meteen het 
trieste kantje aan het verhaal, dat de jaren voorbijvliegen en de tijd niet meer kan worden teruggedraaid. 

In mijn genen moeten enkele elementen van natu~~rhistorische interesse aanwezig zijn geweest. Het 
werd in die tijd aangewakkerd door de boekjes van Heimans en ThiJsse, die - herinner ik mij - waren voor- 
zien van door doorzichtige cellofaanties beschermde kleurenplaten. Ze werden letterlijk en figuurlijk stukge- 
lezen. Nu nog vind ik het "doe-het-zelf' boekjes van de eerste orde. 

Net voor de tweede wereldoorlog meldde ik me bij de KNNV-afdeling Haarlem. Ter plekke bestond 
naar mijn mening nog geen NJN-afdeling, waar ik wellicht als jongeling onderdak had kunnen vinden. 
Enkele gebeurtenissen uit die periode zijn nog blijven hangen. Zo herinner ik mij de Heer Van Eyndhoven 
die daar voorzitter was of bestuurslid, maar zeker de bezieling had zijn nattehiskennis over te dragen. Ook 
staat me nog voor de geest dat Jan.P. Strijbos (Janpée genoemd) ons naar het nest van een Griel in de Am- 
sterdamsche Waterleidingduinen leidde. Ook ontmoette ik meermalen de grijsgesnorde Jac.P. ThiJsse in 
"zijn" Hof. Bij een andere Jac., de plaatjesmaker van enkele ThijsseNerkade albums, Jac.J. Koeman, die 
ook in Bloemendaal woonde, bracht ik een avond door, zittend bij zijn plattebuiskachel. 

h de oorlogstijd stonden de activiteiten van de Haarlemse afdeling op een laag pitje. De territoriale 
afdelingsgrenzen waren door de bezetter tot "Sperrgebiet" verklaard en een groot gedeelte van de Schalk- 
wijkerpolder was onder water gezet. Het aantal broedende watervogels nam dientengevolge enonn toe en zo 
kon het gebeuren dat ik in het laatste oorlogsjaar, door honger gedreven, het opzoeken van Meerkoetennes- 
ten ten nutte maakte door een pet vol eieren te rapen. Een eenmalig vergrijp tegen de KNNV-ethiek, want 
het bakken in een pan zonder olie en de aanblik van het oranjekleurig eindproduct ontnam je zelfs in die 
periode alle eetlust. 

Vlak na de oorlog trok ik 's Konings wapenrok aan en belandde na enkele jaren omzwervingen 
tenslotte in begin vijftiger jaren op de Veluwe, met als standplaats Nunspeet. Inmiddels gehuwd met - U 
raad het - een eega die ook de natuurbeleving hoog in het vaandel had staan. 
Als getogen Veluwenaar, redelijk vast gesetteld, voelde ik toch weer behoefte tot de KNNV toe te treden. 
Aanvankelijk werd ik algemeen lid zonder een binding aan een afdeling. Waarom ik toen niet onmiddellijk 
tot de afdeling EpeíHeerde toetrad kan ik niet verklaren. Wellicht timmerde Epe niet zo aan de weg, of lag 
dat territorium buiten de redelijke actieradius van mijn dienstfiets. 
In elk geval poogde ik in die tijd met behulp van enkele gelijkgestemde zielen een eigen afdeling Nunspeet 
op poten te zetten. Dat werd geen succes. Het drietallige bestuur kon met de grootste moeite een tiental 
leden bij elkaar schrapen. Daar waren meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst het feit dat het 
verloop van de geüniformeerde, soms dienstplichtige leden door overplaatsing en afzwaaien te groot was. 
Daarnaast ook het gegeven dat het toen moeilijk bleek op zondagen excursies te organiseren, omdat dat niet 
strookte met de behoudende instelling van de leden uit de plaatselijke bevolking. Weet wel dat in die tijd een 
werkweek tot en met zaterdagochtend duurde, zodat ook de zondagen moesten worden benut. Ook het ge- 
mis aan een blik met plaatselijke deskundigen die excursies konden leiden deed zich gelden. Zo ging na 
enkele jaren de afdeling Nunspeet weer ter ziele. 

Dat belette mijn vrouw en mij niet om deel te nemen aan landelijke KNNV-evenementen. Zo trok- 
ken we er vele jaren met de tent op uit. In de eerste jaren hadden we de keus laten vallen op het Biologische 
Werkkamp voor het Onderwijs, het BWO-kamp. Hoewel wij zelf geen enkele binding met het onderwijs 
hadden, belandden we daarmee in een gezelschap van uitsluitend frikken, mlv. 



Een dergelijk kamp was meestal volgeboekt. De kwartiermakers slaagden er steeds in prachtige 
terreintjes te reserveren, die buiten de reguliere campings vielen. De staf van een dergelijk kamp bestond uit 
aangewezen vrijwilligers. Er was een leider die met zijn pedagogische kwaliteiten de taken kon delegeren. 
Voorts was er een materiaalchef, die verantwoordelijk was voor de groepstenten, keukentent en latrine. Dit 
laatste linnen hiiisje werd tijger genoemd, vermoedelijk door de hurkzit die de gebruikers moesten aanne- 
men. Het beste was je eigen tent daar zo ver mogelijk uit de buurt te houden. Een slimme latrinebouwer 
zorgde voor een zó diep gat, dat dit voldoende was voor veertiendaags gebruik. Ook zorgde hij voor de 
watervoorziening. Soms was dit een pomp, maar ook werd er weleens een aftapping uit een beek gedaan. 
Dat was in die tijd nog wel mogelijk! 

De menagemeester was belast met de dagelijkse inkopen. Naar mijn mening waren die veelal geba- 
seerd op de plaatselijke aanbiedingen, maar ook op persoonlijke voorkeur. Op die kampen leerden we dus 
ook nieuwe soorten broodbeleg, zoals komkommer, geschaafde penen en rauwe koolsoorten, waarmee men 
met vooruitziende blik het "broodje-gezond" introduceerde. 
De chef-kok was altijd van het mannelijk geslacht, omdat mannen - zei men - uit angst voor bederf rigou- 
reus al de overgebleven voeding in de afvalkuil lieten werpen en dit niet, zoals de prijsbewuste vrouwen, tot 
de volgende dag zouden bewaren. Niet dat er veel overbleef. In het algemeen waren de deelnemers door het 
verblijf in de buitenlucht en de inspanningen van de heledag excursies hongerig genoeg onl alles tot de 
laatste kruimels te verorberen. 
De keukenstaf bestond uit echte vrijwilligers, die bij de jeugdafdeling of de NJN waren geronseld en die 
"dag-vrij en dag-werk" gratis aan het kamp mochten deelnemen. 
De maaltijden geschiedden vrijwel altijd buiten, waar men in een kring gezeten 
door de rondgaande keukenstaf vanuit de gamellen werd bediend. In die tijd 
ook gold, net zoals bij het deelnemen aan excursies, de slogan "slecht n7eer 
bestaat niet, alleen slechte kleding". Bij het verstrekken van de soep kregen we 
zodoende bij regenval d~ibbele porties. 

De sfeer in dergelijke kampen was uitstekend. Je werd op een doceren- 
de manier van de vroege ochtend tot de late avond deskundig begeleid. De 
tijdens de excursies door de leiders verzamelde vondsten werden in de groeps- 
tent - convo geheten - tentoongesteld. Daarin bracht je dan vele uren door om 
aan de hand van diverse flora's de plantjes op naam te brengen. Er stonden 
aquaria - dikbuikige zuurtjesflessen - maar ook inicrosopen en binoculaire 
loepen ten dienste van iedereen. Als dat nog niet voldoende was om je kennis 
op te krikken waren er avondlezingen die je, onder het genot van warme choc 
met ontbijtkoek, kon bijwonen. 

Een absolute topper was de Laplandreis die in 1961 in KNNV-verband werd gehouden. Deze reis 
werd geheel per trein afgelegd. Er waren een dikke vijftig deelnemers, die ieder voor zich op het station van 
zijnlhaar woonplaats instapten. Onderweg naar Oldenzaal, waar de definitieve telling werd gehouden, ver- 
schenen dan de meest vreemdsoortig bepakte en gezakte lieden. Zo herinner ik mij twee deelneemsters die 
wel super lichtgewicht tentjes bij zich hadden, maar ook twee voluminerize ligrnatten, die opgerold net zo 
omvangrijk waren als de draagsters zelf. Op de diverse stations werd elke duidelijk van verre herkenbare 
nieuwkomer door de al in de trein zittende Laplandgangers luid schreeuwend naar de gereserveerde coupé 
gegidst. Het is ook de enige reis waar ik een met foto's verlucht verslag van heb, omdat ik toen een verslag- 
gevende functie kreeg opgeplakt. 

Eindbestemming was Abisko-station, bovenin Zweden. Omdat het een zelfverzorgingskamp betrof 
moest alle barang en leeftocht worden nieegesjouwd. 
Ondanks het minder goede weer en de bloeddorstige muggen was het een enorme belevenis deze tocht mee 
te maken en ik verwonder me er nog steeds over dat alles zo gladjes verliep en met zoveel opgewektheid 
toch de ontberingen in dit weidse land werden ondergaan. Om niet de hele Natuurklanken vol te schrijven 
moet ik het bij dize summiere beschrijving van de Laplandreis '61 laten. 

Voor mezelf betekende het in die tijd een toch wel inspannende periode, omdat na veertien dagen 
natuurlijke historie bedrijven tevens mijn vakantie vrijwel was opgesoupeerd. Zulks in tegenstelling tot de 
vrije tijd van het onderwijzend personeel, dat immers de lengte van een schoolvakantie vrijaf had. 
Uiteindelijk was dat ook inede een reden dat het ondergaan van dergelijke kampen een einde nam. Dat be- 
sluit viel met het deelnemen aan een van de twee opeenvolgende veertiendaagse gezinskampen op Terschel- 
ling. Ons gezin was na lange tijd verdubbeld en onze twee jongetjes gingen diis mee, om lien van jongsaf 
vertrouwd te laten raken met de natuurbeleving. Dat gaf wel extra sjouwwerk, omdat niet alleen voor onze 



nakomelingen moest worden gezorgd, inaar ook voor hun toebehoren. Voor niet-autobezitters zoals wij een 
hele opgave. 

Tot de tactiek van een kampstaf behoorde ook het vastleggen van eventuele geschikte kandidaten 
voor een volgend zomerkamp (bleek mij). Toen ik dus inschreef voor het eerste Terschellingkamp bleek dat 
ik tot leider was gebombardeerd. Eén dag voor ons gezin af zou reizen kreeg ik echter een ontstoken been 
en de arts gaf mij verplichte bedrust en een doos antibiotica. De omvangrijke bagage was al naar het eiland 
gestuurd. Het herstel duurde haast veertien dagen, nét op tiid o111 het tweede Terschellingkanlp nog mee te 
kunen maken. We losten zodoende het eerste kamp af en omdat in de ontstane vacature in de eerste periode 
al een vrijwilliger was aangewezen en de functie voor het tweede kamp al was geregeld, kon ik mij dus 
geheel aan mijn gezin en de natuurstudie wijden. 
Achteraf bleek er enige irritatie te zijn ontstaan en een lichte twijfel aan de medische diagnose. 

Het bleek ook dat in de aan ons nageslacht meegegeven genen onvoldoende veldbiologie aanwezig 
was. Bovendien werd Pk door mijn broodheer (te) dikwijls te velde gezonden, zodat het kamperen niet langer 
als zaligmakend werd ondergaan. Het deelnemen aan landelijke KNNV-evenementen werd ingeruild tegen 
luxere vrijetijdsbesteding De natuurbeleviiig werd sindsdien tot de naaste regio beperkt, zeg maar de bio- 
logie van de vierkante meter. 

Na aanvankelijk enige jaren lid van de afdeling Epe/Heerde te zijn geweest, vond ik later bij de 
inmiddels opgerichte afdeling Harderwijk onderdak. Bovendien ontstond in diezelfde periode de Vogelbe- 
schermings\vacht Noord-Veluwe, zodat er regionaal voldoende te doen was in de groene sector. Naast het 
ringen van vogels en het nalopen van honderden nestkasten was er ook nog het een en ander te beleven aan 
de natuurfotografie. Voorts werd ik kolommenvuller van een plaatselijke krant en zag met wisselend succes 
hier en daar een artikel geplaatst in enkele tijdschriften. Haast vanzelfsprekend handelend, om met Fop I. 
Brouwer te spreken, over "wat leeft en groeit en altijd weer boeit". 

Hoewel het excursieprogramma van de afdeling EpeIi-Ieerde er uitstekend uitziet is de voornaamste 
reden dat ik als spijtoptant naar die afdeling ben teruggestapt het daaraan gekoppelde orgaan 'Watuur- 
klanken7'. Dat komt omdat ik als "boekofiel" in het bezit ben van alle jaargangen van de Levende Natuur. 
Regelmatig blader ik met veel plezier nog die jaargangen door en snuif, met wellust haast, de lucht van het 
oude papier op. Vol met artikelen voor en door de lezers, verzoeken om medewerking en kleinschalige be- 
richtjes. Gemakkelijk te lezen, en waaruit je de gcnegenheid voor de natuur proeft zonder de klinische bena- 
dering van nu. Welnu, eenzelfde stijl vind ik terug in het Epese periodiek. 

Ik ben mij ervan bewust dat dit schrijverijtje oiivolledtg is. Dat U "nlan en paard" mist, omdat ik 
mij lang niet alle namen kan herinneren van de "bosjesmannen en -vrouwen" van eertijds. Wellicht zou je 
dan mensen vergeten die niet vergeten zouden mogen worden. De KNNV zat en zit immers vol met inarkan- - 
te figuren. Het aardige is dat iedereen die de natuur een w a m  hart toedraagt deel van de K M  kan uitma- 
ken. Specialisten, maar ook liefhebbers van het grote geheel, of gewoon maar mensen die een beetje van 
alles weten of willen weten, in plaats van van álles van een beetje. Op het ogenblik sta ik een min of meer 
aan de zijlijn toe te kijken. Vrij van allerlei besloi~meringen die bestuurlijke taken nu eenmaal met zich 
meebrengen. 

Mag ik deze terugblilc besluiten met een vooruitblik? Dat het de KNNV goed mag blijven gaan tot 
nut van alles wat leeft en groeit, dus van ons allen en voor hen die na ons komen! 

Aart Sinit. 

En Bob van Aartsen schreef (via zun ghost writer): $$P 
. 

I \  

ZO KWAM IK IN HET 5PINNENWEB.. . . 
l "Geen rijker leven dan als je dichtbij de natuur staat." Deze uitspraak deed ons lid, Bob van Aart- 

sen, aan het eind van een gesprekje met hein. Ik wilde weten hoe Bob lid van onze KNNV-afdeling werd. 
Bob is al zijn hele leven - aanvankelijk naast zijn gewone werk - na zijn pensionering vrijwel full 

time, bezig met het bestuderen van de insectenwereld. De afdeling entomologie van de Universiteit van 
Amsterdam heeft aan hem al vele jaren een gewaardeerd medewerker. In binnen- en buitenland doet hij 
onderzoek; hij heeft belangrijke contacten met insectenmensen ver buiten onze landsgrenzen en daar zijn 
zelfs insectensoorten naar hem vemoemd.Toch is hij nog niet zo lang lid van de KNNV. Hoe komt dat? 
Geert Houtman en Ad Littel, beiden belangrijke bestuurders in de KM-were ld  en goede vrienden van 
Bob, probeerden ooit vergeefs hem lid te maken. Wel verzorgde hij voor de KNNV, samen met Dr. W.J. 
Kabos, een W.M. over de Tephritidne of Boorvliegen. Waarom dan toch geen lid? 



Bob meende dat het doden van insecten - wat voor zijn verzamelingen en voor determinaties nood- 
zakelijk is - niet strookte met de KNNV-gedachte. 
Pas toen hij al enige tijd in 't Harde woonde werd hij lid. Dat gebeurde on- 
der invloed van Mevrouw Ida Gorter en anderen, van landgoed Welna, waar 
hij onderzoek doet naar de entomofauna (insecten). Zij vonden dat, in een 
gebied met zo'n rijkdom aan natuur als onze omgeving biedt, de KNNV 
behoefte had aan iemand die uitleg kon geven aan wat daar te zien is! 
De directe aanleiding was echter de zeer geslaagde nachtvlinderavond in de 
tuin van de familie Koster, in samenwerking met de vlinderwerkgroep van 
de Afdeling Noord-West-Veluwe. Daar ontmoette Bob een oude kennis. Dit 
hernieuwde contact en de contacten met Gé Flint uit Deventer (die daarvoor 
al eens zo'n avond begeleidde) maakten dat hij toen lid werd van de KNNV. 
"Zo kwam ik in het spinnenweb van de afdeling EpeIHeerde terecht," zei hij. 
Zelf heeft hij door zijn onderzoekswerk geen tijd om voor de afdeling echt 
actief te zijn. Bovendien stelt de te kleine insectengroep, waarin de meeste 
initiatieven van één kant komen, hem teleur . . . . 
Maar, men doet nooit vergeefs een beroep op hem wanneer er een moeilijk insect gedetermineerd moet wor- 
den. We hopen dat hij nog lang lid blijft, want juist mensen als Bob van Aartsen hebben we hard nodig. 

(Van één onzer verslaggevers). 

En M o  v.d. Broeke schreef. 

H E R I N N E R I N G E N  . . .  
Er zijn zo van die dingen die je nooit vergeet, omdat ze nu eenmaal in je geheugen geprint zijn. Het 

zijn meestal dingen die uit een geheel zijn geëxtraheerd en waaraan je met genoegen terug kunt denken. 
Meestal zijn ze - althans dat vergaat mij zo - een vleugje overgoten met een sausje van humor. 
Neem nou dit: In de periode Hilversum was ik deelnemer aan een excursie naar Ochten aan de Waal. Van 
Station Rhenen-Kesteren was het wandelen geblazen naar Ochten, langs de grote weg. Plotseling schoot er 
een manspersoon uit de groep en liep snel naar een boom toe. Daar opende hij een tas en haalde er een klein 
wijdmonds flesje uit, dat hij met de opening feilloos richte op een insect dat zich veilig had gewaand op de 
stam. Hij blij! Het beestje kreeg zijn eeuwige rust met een paar druppels ether. 

Nog geen tel later schoot er een soort vlieg voorbij, een vrij fors exemplaar. Deze keer geen flesje 
met ether maar een Latijnse volzin: de wetenschappelijke naam voor de vlieg. 
Hoe k j g t  iemand zoiets voor elkaar? dacht ik. In nog geen seconde schat ik had die man het beest gezien 
en weer uit het oog verloren. En in die tijd was hem een heel beeld van die vlieg voorgetoverd. Onvoorstel- 
baar. Toen mij de naam van die persoon werd verteld - het was Dr. Kabos, een insectoloog bij uitnemend- 
heid - was het voor mij wel duidelijk. 

Een goed KNNV'er Iaat zich niet afschrikken door regen, maar zal juist willen genieten van het 
buitengebeuren. Ik tenminste vind het heerlijk. Soms wordt het te mal; dan zoek je een natuurlijk onderdak, 
maar zoals altijd komt na regen ook zonneschijn. Zo ook tóen: 

We wandelden met ons vieren: Leo, de aanvoerder Hugo, mijn zoon en ik, en een 
vlotte jongedame, over een modderig pad met links en rechts water en riet. Wat ge- 
beurt? De jongedame was verrukt van de Lisdodden: "Ze staan zo mooi in een grote 
vaas, n~aar hoe krijg ik ze'?" - "Geen probleem," dacht ik "er zijn wat drijvende 
stammetjes en pollen gras en die kunncn mij vast wel dragen." Gewapend met zakmes 
en camera onl de toekijkers tc nemen, stapte ik pardoes op cen drijvende stam. Ken- 
nelijk had ik mijn gewicht wat overdreven licht beoordeeld, want het zelfde moment 
stond ik tot m'n middel in het water. De toekijkers zagen het tafereel uit de eerste 

hand en lachten onbedaarlijk. Mijn zoon maakte een rondedans en lag prompt languit op het modderpad. 
Het eerste wat hij vroeg was: "Pa, mag ik je camera, dan maak ik een foto van jou." 
Een leuke foto was het resultaat. Maar de jongedame had wel haar Lisdodden, want in het water was ik 
toch even doorgelopen om haar een paar langstelige exemplaren te kimen geven. 

Natuurlijk zijn er meer voorvallen geweest, maar anderen zullen hun wederwaardigheden ook wil- 
len schrijven. 

Ik wens de KNNV-EpeIHeerde nog vele gezonde jaren toe, met leuke excursies en lezingen. 
Good Luck. 

Otto. 



En Inecka 5-t;uve schreef: 

HET RAADSEL VAN BLOEMENKLAÇÇE: PO 
OF: 

HOE IK LID WERD VAN DE KNNV. 

In 1963 werden wij de gelukkige bezitters van een rietgedekt boshuis op de grens van Tongeren en 
Wissel. Er was elektra maar geen water en gas. Water pompen deden we met een soort slingertje in de keu- 
ken, tot een tank op zolder vol was. Helaas werkte de vlotter van die tank niet altijd even perfect en soms 
fungeerde die tank als een automatische watersproeier voor de bovenverdieping. Die bovenverdieping had 

Openspringende vrucht 
(s te rk  vergroot) 

- 
de schoonste vloer van Epe. 
In die tijd begon mijn illegale lidmaatschap van de KNNV. We waren voor drie maanden in Nederland om 
daarna weer te vertrekken naar de rubbertuinen, de orchideeën en de tropische vogels. 

Op de markt in Epe kwam ik Els tegen. Els-Dik en ik kennen elkaar al sinds onze vroegste jeugd in 

I Grafische voorstelling van Els op de fiets. I 

Betondorp. "Doe jij hier?" zeiden we 

Li 

I[\ i / , , ' 
! 

Zeven ster 
7rien.t;alis europaea 

tegelijk. Els bleek inmiddels gehuwd te zijn met Dik en al een paar 
jaar in Epe te wonen. 
Het was een mooie woensdag in mei en het tweede wat Els zei 
was: 'Weet je dat er op Tongeren Zevenster bloeit." "Jeetje, wat 
leuk. Waar?" riep ik enthousiast. "Als je wilt gaan we vamiddag 
even kijken," stelde Els voor. 
Thuis sloeg ik er snel de H. H. en T. op na - ik had er geen flauw 
idee van hoe Zevenster eruit zag! Daar vond ik: Tenger plantje 
met kruipende wortelstok, witte bloempjes op ijle steeltjes met 
zeven bloemblaadjes, soliis zes of 
acht. Met Moeder Natuur ben je nooit 
zeker, lictwaar. Waarschijnlijk een 
relict uit de ijstijd. Bloemenklasse: Po. 
Zeldzaam. zz. Grappige bolronde 
vruchtjes. 
In een ander boek vond ik nog: Vroe- 
ger wel gebruikt om bij wonden bloed- 
vergiftiging te voorkoilzen. 
Die middag werd inderdaad de Zeveii- 
ster bewonderd, maar de verklaring 
van de term Po kon ik niet vinden. 
Vanaf die tijd lieette de Zevenster bij 
ons thuis dan ook het Pobloempje. 

Een week later liep ik als illegaal KNNV-lid mee in het Kloosterbos en voelde mij net zo gelukkig als in 
mij11 Amsterdamse NSN-jaren. 

In '65 kwamen we weer inet verlof en weer lilaakte ik illegaal een paar excursies mee. Toen waren 
het vogels op Welna en een wandeling langs de Tongerense beek. Van die wandeling herinner ik me alleen 
dat iemand met een netje een Geelgerande watertor ving en die op zijn hand zette om het wat nader te bekij- 
ken. Op hetzelfde moment werd hij door de flinke kaken van deze kever flink te grazen genomen. Excursies 
van de KNNV bleken dus een pijnlijke zaak te zijn en ik vluchtte met medeneming van mijn Hendrik terug 
naar West Afrika. 

In '69 kwamen we voorgoed tenig en in 1970 werd ik legaal lid van de afdeling Epemeerde. 
U raadt het al, de eerste excursie was naar . . . . de Zevenster. Nog steeds kon niemand mij bloemenklasse 
Po verklaren. 



Herman en Frouke Nijhof keken gisteren voor mij in de nieuwere druk van de H.H. en T. uit '94 en 
daar bleek de aanduiding "bloemenklasse: Po" helemaal verdwenen. De Zevenster heeft zich inmiddels 
kennelijk aangepast bij de moderne tijd en zich van geavanceerd comfort voorzien. 

Gisteravond belde de familie Nijhof op. Herman had in een oudere druk van de flora op blz. 1068 
de verklaring gevonden: 

Po Stuifmeel of pollenbloemen, die geen honrng afscheiden, maar meestal bijzon- 
der veel sturfmeel voortbrengen; vooral vliegen komen dit opeten en ook wordt dit 
zngezameld door bijen en hommels, die men er dikwijl in groot aantal bezig ziet. 

Misschien moet de Insectenwerkgroep toch nog eens een klein excursietje naar de Zevenster houden. 

Inecka Stuve. 

.En Henk Menke schreef: 

45 jaar lid- Een paar herinneringen. 
Het was een zonnige lentedag, die 19e mei 195 1. Net drie weken tenig in het ouderlijk huis in 

Vaassen - het was me niet gelukt het koloniale rijk te redden - deed ik de ronde langs oude vrienden. Een 
van hen, Gerrit Bredenhoff, zei: er is zaterdag een excursie van de NNV naar Fortmond. Is dat niet wat 
voor jou? 

Daar reden we dan, over de slingerende stoffige grindweg op de dijk, precies zoals Thijsse 
het vijfendertig jaar eerder beschreef in zijn IJssel-album. Het gezelschap bestond vooral uit ouderen, 
maaar er waren ook een paar, zo te zien aardige meisjes bij. 
De excursieleider was meester van Voorst uit Vorchten. Hij wist alles, leek me. 

Fortmond bvas een openbaring, zelfs voor iemand die over vulkanen en koraaleilanden kon meepra- 
ten. Rivierduinen had ik nog nooit gezien en ik gcnoot van de Veldsalie, de Euphorbia's, de Kruisdistels en 
de bijzondere Ereprijzen. 

In het loofbos dat een deel van Fortmond beslaat vroeg een van die aardige meisjes me: meneer, is 
dat Dalkruid? Zo sprak je elkaar toen blijkbaar aan, als je tweeëntwintig was, van verschillende kunne, 
maar elkaar niet kende. Het was helaas een beukenkiemplant. 

Meneer van Voorst had nog een extra ommetje voor de liefhebbers: als je van de pont van Wijhe 
kwam, kon je de dijk recht oversteken en langs een klein paadje naar beneden. Daar groeiden driekleurige 
viooltjes. Dat paadje is er nog steeds. 

Veel meer is me van die excursie niet bijgebleven. Maar hij had gevolgen. Ik gaf me aan het eind op 
als lid van de afdeling en dat ben ik nog steeds. Sommige dingen veranderen niet. 
Drie jaar later trouwden het Dalkruidmeisje en ik. Sommige dingen veranderen wel: we zijn later gescheiden. 

Het andere aardige meisje werd, in Epe, een collega van mijn vrouw aan de Dorpsschool. Een paar 
jaar later deed haar vader, uit Oene afkomstig, maar met een on-Veluws temperament, zijn kwekerij in 
Groningen aan de kant en ging het rustiger aan doen. Hij werd het eerste plantsoenhoofd van de gemeente 
Epe. Het was een halve baan, maar Coenraad Dijkhuizen maakte er anderhalve van. 

Meester van Voorst leeft in mijn herinnering voort als de regi- 
onale allesweter. Niet alleen van de natuur, ook van de geschiedenis. 
Hij kon zich, bij of kort na de oprichting, niet verenigen met de naam 
van de afdeling Noordoost-Veluwe. Hij zorgde dat het "Epe-Heerde" 
werd. Maar hij was hecl zorgzaam en attent: als er over hekjes ge- 
klommen moest worden dan spreidde hij voor de dames altijd een voe- 
tenkleedje over het prikkeldraad. 
En op wat langere excursies liet hij altijd de danles tersluiks weten dat, 
als ze iets "moesten", we langs een boerderij kwamen waar dat kón. 

Van Epe, dat dorp vat1 burgers-met-veel-verbeelding, moest hij niet zoveel hebben. Toen, begin 
zestiger jaren, de gemeente toestemming gaf voor de sloop van hotel Rozenhof - een niet onaardige suiker- 
taart aan de Heerdenveg - zou hij nooit ineer met de bus naar Epe gaan. zonder ter plekke demonstratief de 
andere kant uit te kijken, uit protest tegen de Eper cultuurbarbaren. 
Ach denk ik nu - maar ik ben 1111 zelf oud - hij had misschien wel gelijk. Als ik de Hoofdstraat belujk of het 
nieuwe wijkje Hogeland, dan zie ik tussen de grootheden "Epe" en "architectuur" geen enkele relatie. 

Veel is er veranderd in onze omgeving. De KNNV-afdeling eigenlijk niet: het is nog steeds een 
gezelschap van vooral ouderen. Hoewel, als ik zo eens in de actieve werkgroepen rondkijk.. . . En ik moet 
het zelf natuurlijk niet over ouderen hebben. 



Vanavond gaan we naar het Zalkerbos: naar de Blauwe druifjes kijken. O ja, er zijn ook bij de 
KNNV dingen veranderd. Ik heb geen vloerkleedje bij me. En ik word door de (jonge) dames niet meer met 
z i  aangesproken. 

Ik wens de KNNV Epe-Heerde veel jeugd. 
Henk Menke. 

En Frans van Noorden s c h r e d  

Het moet 1945 geweest zijn. In ieder geval was de oorlog achter de rug, want je kon weer gaan en 
staan waar je wilde. Het Vondelpark was weer voor het publiek opengesteld. Tijdens de laatste oorlogs- 
winter waren de hekken gesloten; dit om te voorkomen dat bomen en struiken in de kachel zouden 
verdwijnen. Het gevolg was wel, dat in winter en voorjaar 1945 veel vogels hier neerstreken. De gazons 
werden bevolkt door weidevogels en achter de hekken hoorde je de Wielewaal roepen en de Nachtegaal 
slaan. Maar met de bevrijding werden ook de hekken van het park weer opengezet en een deel van de 
vogelbevolking ging weer op de vlucht, richting Bosplan. 

Het Bosplan - officieel het "Amsterdamse Bos" - was een werkverschaffingsproject uit de dertiger 
jaren. Het leek nog lang niet op het Vondelpark (het moest ook tien maal zo groot worden) en wat er aan 
groen was, was jong en pril. Enorme vijvers werden gegraven en zelfs een berg werd aangelegd. De 
gigantische hoeveelheid grond die verplaatst moest worden ging letterlijk op de schop en de kiepkarretjes, 
waarin dat allemaal vervoerd werd, werden met handkracht voortbewogen. Duizenden takjes werden in de 
grond gestoken; het leek allemaal kaal en schraal, maar vooral de jonge elzen wisten toch vrij snel heel wat 
vogels aan zich te binden. Wielewalen, die normaliter hun nest toch vrij hoog bouwen, hadden hier hun 
nesten op ooghoogte, zodat je het prachtige bouwsel zonder enige moeite kon bewonderen. 
Er was een enorme verscheidenheid aan vogels, want in het omringende plassengebied huisden massa's 
water- en rietvogels. 

En waar veel vogels zijn, zijn ook veel vogelaars. Zo ook 
in het Bosplan. Er ontstond zoiets als een vogelclub. 
Boswachter Piet Brander, maar ook Gré v.d. Baan en 
Henk de Groot waren vc?t.Lk voor ons, "leerlingen", het 
middelpunt van de excursies. Vaak begon zo'n excursie 's 
avonds om tien uur en eindigde pas als de zon al weer hoog 
boven de kim stond. De maanden nteilj~uii waren daar 
buitengewoon geschikt voor; het werd dan nauwelijks 
nacht. We luisterden dan naar avond-, nacht- en 
ochtendzang. Voor beginnelingen soms echt wel teveel van 
het goeie. Praktisch alle vogels van de lage landen kreeg je 
te horen. Midden in de nacht werd er rust gehouden in een 
directiekeet of een soort schaftlokaal op wielen. Natuurlijk 
werd je toen lid van de (Amster-damse) NNV. We waren 
toen nog niet Koninklijk. Er was een speciale "jongerenw- 
afdeling waar veel vogelaars lid van waren. Het eerste na- 
oorlogse nummer van Natura viel toen weer in de 
brievenbus. Dat was 15 deccn~ber 1945 en het werd toen 
nog een "maandorgaan" genoeiltd. In dat orgaan werd het 
overlijden van Dr. Jac.P .Thijsse herdacht en met dank- 
baarheid werd vcrmeld, dat de Koningin, onze Be- 
schermvrouu~e,weer in het land was teruggekeerd. 
Bovendien werd voorgesteld om de contributie te verhogeit 

tot f 5,- per jaar. Dat was een verhoging van f 1,50. De Algemeen Voorzitter, Dr. J.H.van Burkom, 
maakte duidelijk dat die verhoging noodzakelijk was. De contributie kwam daardoor op tien cent per week, 
zo had de voorzitter uitgerekend, en om die verhoging kracht bij te zetten, schreef hij heel pathetisch in 
Natura: "Ik wil hier de woorden van onze Koninklijke Beschermvrouwe herhalen, uitgesproken op 27 juni 
1945: Nu of nooit!" Waar deze kreet op sloeg weet ik niet, inaar het illustreert in ieder geval wel, dat ik in 
1945 van een andere (K)NNV lid was dan thans. 

Al spoedig maakt de militaire dienstplicht een einde aan het onbekommerd "vogeltjes kijken", maar 
dat is een ander verhaal. 

Frans van Noorden. 



En Roel Pannekoek schreef 

Willekeurige herinneringen. 

Ofschoon ik in het algemeen over een goed geheugen beschik, moest ik toch wel erg stevig op m'n 
harde schijf rondspitten om m'n eerste herinneringen aan de KNNV Epe-Heerde naar boven te halen. De 
niet erg krachtige titel van dit verhaal zou ook vertaald kunnen worden in "Selectieve herinneringen". 

Het zal rond 1973 zijn geweest dat ik voor het eerst een dia-lezing van de KNNV bezocht, in het 
Hof van Gelre als ik me niet vergis. Wat ik nog wel zeker weet, is dat ik me die avond daar bepaald 
"unheimisch" voelde. Voor mij als Emstenaar van net twintig leek de zaal me merendeels bevolkt met im- 
port-bejaarden van een hoog Eper Veste-gehalte, inclusief ruitrokken en hush-puppies. Autochtonen leken 
me niet aanwezig, laat staan jeugdige autochtonen. Gewone Epenaren schenen niet in natuur geïnteresseerd 
te zijn. Of ze hielden niet van dia-lezingen. 

Waar die lezing trouwens over ging ben ik vergeten. 
Maar gaandeweg m'n lidmaatschap leerde ik toch wat KNNV-ers beter kennen, door excursies, 

inaar ook door de tvaarnen~ingenrubrick iil Natiiurklanken. Als nieuw lid denk je veel bijzondere waarne- 
mingen te hebben (sic!) en mede daardoor kwam ik nog al eens in contact met Frans van Noorden die in die 
jaren de waarnemingenrubriek verzorgde. Via Frans volgden Henk Menke en de familie Koopmans, en toen 
ik in 1975 van Emst naar Heerde verhuisde leerde ik uiteraard Wouter Tol kennen. 

Omdat ik in die jaren energie en vrije tijd over had, kwam ik terecht op het Jeneverbesterrein aan de 
Elspeterweg, waar de werkgroep Landschapsbeheer huishield. Onder andere Evelien en Chris Drevijn hiel- 
den zich bezig inet deze werkgroep en natuurlijk Vvonne Roelants, die helemaal verknocht was aan dit 
Jeneverbesbos dat aan haar eigen erf grensde. Ettelijke zaterdagen hebben we daar jaar in jaar uit met veel 
entho~~siasme gekapt, gezaagd en gesnoeid. Vooral de eerste jaren toen de Jeneverbessen nog helemaal 
overgroeid waren met Grove den, Eik en Amerikaanse vogelkers werd er door ons op grote schaal gekapt. 
Van m'n pa leende ik de tractor en de platte wagen waarmee we het hout naar een plek bij de ingang van het 
terrein transporteerden, waar dan een flinke brandstapel verrees. Yvonne zorgde altijd voor een stevige 
maaltijdsoep waar iedereen naar uitkeek. Na de soep moesten de meeste deelnemers dan ineens weg voor 
andere belangrijke bezigheden - boodschappen doen, de kinderen naar sport brengen - zodat we 's middags 
maar met enkele mensen overbleven. 
Toch waren het leuke dagen. Uiteindelijk zijn al die honderden uren inzet grotendeels voor niets geweest. 
Naar ik meen begin jaren '80 werd het Jeneverbesbos twee keer over in brand gestoken. De eerste keer was 
de schade nog te overzien; de tweede keer gingen de prachtige Jenverbessen grotendeels in vlammen op. 

Een soortgelijke teleurstelling hadden we in Vorchten. Een Meidoodlaag was misschien al wel 
tientallen jaren niet onderhouden en uitgegroeid tot een bomenrij. De werkgroep had toestemming de bomen 
af te zetten tot de oorspronkelijke hoogte van zo'n één meter vijfentwintig. Met behulp van een aantal 
KNNV-ers, de scoutinggroep Nunspeet, een tractor en veel klein materiaal van de werkgroep en Staatsbos- 
beheer gingen we de Meidoorns te lijf zodat na twee zaterdagen hard werken de bomenrij weer een haag 
was. Het zagen en slepen van Meidoorntakken is geen pretje en aan het eind van de dag zag je er dan ook 
uit alsof je met een tijger gevochten had. Maar het resultaat mocht er zijn. Dat vond ook de pachter van het 
land. De boef - met nota bene de naam Eikelboom - maakte dankbaar misbruik van ons voorbereidende 
werk en rooide enkele dagen later de complete haag. Het bloed stijgt me nu nog naar het hoofd als ik aan 
deze misselijke streek denk. 

Betere herinneringen heb ik aan de herfstkampen van de afdeling. Het is traditie dat in de herfstva- 
kantie een dag of vier gewandeld wordt in de Ardennen, in Duitsland en de laatste jaren zoekt men het in 
Zuid-Limburg. De eerste keer dat ik meeging was naar Coniblain au Pont, een dorpje een eind onder Luik 
\vaar de Amblkve in de Maas stroomt. We zouden elke dag een etappe lopen van de GR5, de route langs de 
Ambleve tot aan Trois Ponts. Een prachtige tocht, maar wat me nog het meest bijstaat is het gebouw 
waarin we verbleven. De Franse naam betekende zoiets als natuur-edz~catiecentrum maar zo te zien was er 
voor dat wij er kwamen in geen maanden een bezoeker binnen geweest. Enkele ruiten u7aren eruit en het 
was er dus hartstikke koud. Op de overloop troffen we een emmer met sop aan, die er al zo lang stond dat 
er inmiddels een bontjasje op groeide. Voer voor mycologen. De stapelbedden schaarden gevaarlijk en de 
dekens kon je het beste maar niet teveel aanraken. Op de enige W.C. was de blank houten bril vastge- 
schroefd en als gevolg val vele nadruppels aan de voorzijde wit uitgebeten. De wastafel leek wel gestuct. 
Kortom een plek om nekkramp op te lopen. Nog wat keukengeheimen? Deze ruimte beschikte zowaar over 
een professionele fìituurinstallatie met twee vetpotten. Een ervan werd echter als afvaltrog gebruikt. De 



beheerders van dit fraais liebben we die dagen niet gezien. Die verbleven in een aanpalend hutje, Araar \vat 
rook uitkringelde en waar op het dak een windmolen stond, gefabriceerd uit gehalveerde olievaten. 

Een ander jaar waren we in Han. Natuurlijk bezochten we de grotten en we maakten heerlijke 
tochten langs de Lesse. Eén wandeling was een uitputtingsslag. De lengte zou zeventien kilometer zijn, 
inaar soinmigen van onze groep beweren tot vandaag de dag dat het echt tweeëntwintig kilometer was ge- 
weest. Ik weet nog dat ik de eerste nacht in de Gîte d'étappe weinig geslapen heb. Door de stormachtige 
wind klepperden de ijzeren ranien in hun sponning en de herrie werd nog aangevuld met het hartverscheu- 
rende gesnurk van Henk Menke en Wout Boomsluiter. Ook van dit huis herinner ik me de kookkunsten van 
de beheerder. Eenmaal kregen we koude groente macedoine met een dot mayonaise en de soep leek nog het 
meest op kookvocht van spinazie en smaakte trouwens ook zo. Het kraste als zand onder je lepel maar dat 
bleek de vulling te zijn in de vorm van grofgemalen peper. We konden bij het eten wijn bestellen, bij de 
beheerder, maar niet de eerste avond, want hij had geen tijd gehad inkopen te doen. Dat was dus ook zo op 
de volgende dagen. De laatste dag hadden we een uurtje de tijd om te winkelen in Rochefort en een ieder 
van de groep dacht dus het eerst aan wijn. 's Avonds stonden er meer flessen op tafel dan er eters waren. 

Nee, dail de culinaire genoegens in Fraipont, een dorpje oostelijk van Luik in de buurt van de 
Voerstreek. Tijdens het herfstkamp dat we hier hielden toonden de dochters Kop hun voortreffelijke kook- 
kunst om te bewijzen dat 
NJN-ers nog wel iets 
anders k~uiilen bereiden 
dan boterhammen met 
appelmoes. Wandelingen 
die we van uit Fraipont 
maakten waren die langs 
een diep ingekloven beek 
niet de iiiysterieuze 
naam "Niiiglingspo" en 
een tocht door het beu- 
velige weidelandschap 
van de Voerstreek, waar 
Frans van Noorden alle 
hekjes fotografeerde. 

Weer andere eigen- 
aardigheden liad liet na- 
tuurvriendenhuis in Berg 

Chantal 
Huter, 
Wanda 
Koopmans 
en Martine 
KOP 
proberen de 
Ninglingspo 
over te 
steken. 

in de buurt van het Duitse Altenahr. Na de eerste wai~deliiig die we hier in het Ahrdal maakten verzeilden 
we in het centrum van Altenahr in een file, veroorzaakt door de bezoekers van de wijnfeesten. Iets voor half 
één gingen we in ons verblijf aan tafel waar de soep inmiddels koud geworden was. Die werd namelijk 
klokslag twaalf opgeschept, of je er nu was of niet. Duitse Piinktlichkeit. Op zich was het natuurlijk al 
vreemd dat in een iiat~iurvriendenhuis rond het middaguur de warme maaltijd gebruikt werd. 

Was ons te laat komen al tegen het zere been van het beheerdersechtpaar, helemaal bont maakten 
we het op zaterdagavond. Die avond was namelijk traditioneel de spelletjesavoiid en er werd wel verwacht 
dat dan iedereen in de recreatiezaal aanwezig was. Onze groep was er dan wel, maar we hadden helemaal 
geen zin in bingo of wat dan ook onder leiding van de beheerdcr en z'n vrouw. Wij wilden namelijk liever 
dia's van vorige herfstkampen kijken in een belendend zaaltje. Els Koopmans voerde wel een half uur lang 
een van haar kant vrieudelijke discussie met de beheerders maar zij lieten duidelijk merken dat wat wij 
voorstelden regelrechte anarchie was. 

Eeimiaal tijdens het dia's kijken werden we opgeschrikt door het geluid van brekend porselein. Aan 
de andere kant van de gang was de leeskamer waar we een bordenrek aantroffen, bungelend aan één haak, 
terwijl de antieke inhoud in scherven op de vloer lag. Later bleek dit veroorzaakt te zijn door de jeugdige 
leden van een Rotterdamse groep, die zich eveneens aan de spelletjes onttrokken hadden en in deze leeska- 
mer aan het donderjagen waren geslagen. Tot dan was dit de lievelingsgroep van het huis oindat ze al zo- 
veel jaren kwamen en zich altijd zo goed aan de regels van het huis hielden. U kunt zich voorstellen dat ons 
leedvermaak geen grenzen kende. 

Ofschoon ik de beste herinneringen aan deze herfstkampen heb, ben ik al verscheidene jaren niet 
meer mee geweest. Mijn liefhebberij voor vogels nam steeds fanatiekere vormen aan met als gevolg dat ik 



in de herfst oorden als Falsterbo, Rugen en de laatste jaren Muritz ging opzoeken. Daar kwam nog bij dat 
ik in 1980 naar Harderwijk verhuisde en de band met Epe-Heerde - ofschoon nog steeds lid - wat losser 
werd. Heel af en toe loop ik nog een excursie mee en ik ben zeker van de partij bij de buitenlandse trips van 
de Vogelwerkgroep, georganiseerd door Harry van Diepen. 

Ik zie dat naast de oude garde inmiddels ook meer jongeren lid zijn van de vereniging, meer dan in 
de tijd dat ik lid werd, en dat is een goede zaak voor de toekomst van de KNNV Epe-Heerde. 

Roe1 Panneltoek. 
En Paula Bijlsrna schreef: 

Hoe werd ik lid van d e  KNNV? 
Toen mij gevraagd werd hoe ik lid ben geworden van de KNNV moest ik wel heel diep gaan graven 

in mijn geheugen om mij dit alles weer voor de geest te halen. 
Laten we eens bij het begin beginnen: mijn NJN-tijd, nauwkeuriger gezegd mijn NJN-tijd als lid van Haag 
11, district 6 van de NJN. Als we op excursie gingen van Den Haag naar Hoek van Holland (terug met de 
bus), kwamen we wel eens een groep volwassenen op excursie tegen die in aanmerkelijk langzamer tempo 
dan wij zich over het strand voortbewoog. In die tiid leek me de KNNV een club van oudere mensen die 
dan misschien wel hetzelfde doel nastreefden maar die toch op grote afstand van ons clubje stonden. 

Later kwam ik terecht in het BWO-kamp (Biologisch Werkkamp voor het Onderwijs) van de 
KNNV. Hoe ik daar terecht ben gekomen weet ik niet meer, maar ik vermoed via de WVK (Werkgroep van 
Kampstafleden) van het IVN. De vroeg overleden Jaap van Dijk, de man die zulke grote verdiensten heeft 
gehad voor het aankoopbeleid van Natuurmonumenten in NW-Overijssel, was de initiatiekemer van deze 
zonlenverkkampen, die langzaam maar zeker uitgegroeid zijn tot een enorm netwerk van milieueducatie. 
Die BWO-kampen herinner ik mij als enorm grootschalig (mecr dan honderdvijfentwintig deelnemers, in- 
clusief staf met aanl~ang). Het leuke was dat je je niet verloren voelde in de massa, want door de aimabele 
(sorry voor dit vreselijke woord, maar zo was het wel) manier van leiding geven van de Heer Nijkamp en 
door de kleinschalige cursussen waarop je je kon inschrijven, leerde je vanzelf delen van de grote mensen- 
massa kennen. Sommige cursussen waren enorm in trek en het was zaak je snel in te schrijven. Dus 's och- 
tends lagen vele deelnemers al vanuit de tent te kijken wanneer de inschrijfbladen voor de cursussen werden 
opgehangen. 

Het wisselvallige Nederlandse klimaat heeft op mij wel indruk gemaakt: ik herinner me een kamp 
op Terschelling waar het werkelijk niet om uit te houden was van de hitte (maar wat waren de duinvalleitjes 
en de kwelders mooi) en een kamp in de Peel, waar het letterlijk tien dagen onophoiidelijk gegoten heeft van 
de regen en de deelnemers werkelijk wegdreven met hun tentjes en bij anderen "ingekwartierd" werden. 

In 1970 kwam ik te wonen in Epe, alwaar ik in gesprek raakte met Els Koopmans. Ze zei: "Ben je 
naar het BWO-kamp geweest? Maar dan moet je toch lid worden van de KNNV?" en zo rolde ik dus in de 
afdeling Epe-Heerde van de KNNV. 

Paula Bijlsma-Pols, lid sinds ongeveer 1972. 
En -Lenslot-t;e schreef (-toch weer) Micky Haselhoff: 

Juist toen de aankoop van ons huis in Epe vaste vorm aannam, werd aan Joop, mijn mm, gevraagd 
of hij - heel ver weg van Epe - een nieuwc vestiging wilde initiëren voor zijn broodheer (uit het zuiden des 
lands). Een kans die toch wel uniek was - het overwegen ineer dan waard. En het werd dan ook "ja". 

Toen alle voorbereidingen zo'n beetje rond waren, wcrd mijn lichamelijke conditie te licht bevonden 
voor uitzenhg naar de tropen . . . . en toen moesten alle plannen weer binnenste buiten. 

Tenslotte, ergens achter in mei, betrokken we toch ons nieuwe huis, 
hier in Epe. Waaruit mijn heer gemaal nog geen week later vertrok, omdat hij 
op 1 juni daaraanvolgend op zijn nieuwe post present moest zijn: New Delhi. 

Vervelen hoefde ik me vooralsnog niet in dit onbekende, wijde Epe, 
want ik zat feitelijk nog inidden in de verhuizing. Zo onbekend was ik hier in- 
derdaad, dat ik ooit een langskomende familie met een paar flinke zonen van de 
straat geplukt heb, omdat ik in huis de verbindingsdeur tussen gang en woonge- 
deelte geblokkeerd had. Daar zat, onwrikbaar, een kastje klem, dat ik in ijdele 
zelfoverschatting wel even dacht te kunnen verzetten. Nu moest ik, om van de 
ene kamer in een andere te komen, elke keer buitenom een enorme halve cirkel 
rond het huis lopen, wat hoe langer hoe vervelender werd. 



Ook vervelend, om niet te zeggen stómvervelend, is dag in dag uit in je eentje verhuistroep ruimen, l 
I 

maar gelukkig waren daar de naslagwerken omtrent sociale vermakelijkheden in Epe. , 
l 

En zo zat ik bijna meteen bij Lies van de Beek op schilderen, bil Leon Noordzij op yoga (door wie ik ook 
nog secretaris van de Stiching Yoga en Ontspanning werd), en bij de KNNV. 

Het allereerste persooiilijk contact daarin herinner ik me heel goed. Het werd aangekondigd door 
een enorm kabaal uit de hondenhoek, veroorzaakt door een . . . ja, wel een beetje een typisch mens, vond ik 
eigenlijk. Ze liep hier over de oprit in een soort vertraagd slenterteinpo, links en rechts het gestruikelte af- 
speurend, richting voordeur. Ik ging haar tegemoet, maar ze liep zo serieus waar te nemen, dat het nog even 
duurde voor ze me in de gaten kreeg. Toen zei ze heel laconiek: " O, ik zag u niet zo gauw; ik kom de Na- 
tuurklanken brengen van de KNNV. Ik ben altijd een beetje nieuwsgierig naar de tuinen van nieuwe leden: 
of er leuke dingen groeien, voor beestjes cn zo. Niet allemaal van die geschoren randjes." 
Misschien niet helemáál de letterlijke tekst, maar die zat er dan toch heel dichtbij. Van die beestjes en 
vooral van de randjes ben ik in elk geval zeker, want ik voel nog de oplucliting van dat moment, omdat ik 
veelvuldig op beestjes, maar nooit op geschoren randjes betrapt ben. 

Men zal begrijpen dat tt kennis had gemaakt met Els Koopmaiis. 
En zij was het ook die me op een gegeven moment vroeg waarom ik nooit op KNNV-avonden kwam. De 
reden: donderdag was mijn yoga-avond en die eindigde pas om acht uur. - "Dan kom je gewoon wat later," 
zei Els, "dat geeft helemaal niets." 
Dus op de eerstvolgende paddestoelen-dia-avond tvás ik er, dik kwart over acht, in een stik-stikkedonkere 
Ds. Prinszaal, waar het projectiescherm niet genoeg licht weerkaatste om een beschikbare stoel zichtbaar te 

Ik weet niet hoeveel later het was dat er S.O.S.-kreten in Natuurklanken verschenen, gericht tot 
mensen die de afdelingskar wilden helpen trekken. Er werd daarbij ook versterking van de redactie van 
Natuurklanken gevraagd en dat trok me. 
Op hetzelfde hulpgeroep hadden ook Marianne Faber en Jan Hofstede gereageerd. Zij belandden in het 
bestuur; ik bleef ergens op de vlakte, beschikbaar voor allerhande hand- en spandiensten, met het accent op 
redactioneel werk. 

Nou, en zó is het gekomen. 

Naderhand hebben een heleboel KNNV-mensen, met wie ik intussen bevriend geraakt ben, zich 
veelvuldig en bovenmatig verbaasd, als ik h~ui van niijn eerste paddestoelen-avond vertelde. "Ik heb je be- 
slist niet gezien!" roepen ze dan. En als ik daarop antwoord dat dát toen juist mijn probleem was, zeggen 
ze: "Il~k moet vast ergens anders geweest zijn, anders was het niet zo gelopen." 
En daar houden we het maar op, want afgezien van het feit dat je wel het risico loopt je finaal uit de voegen 
te moeten werken, als je er te dichtbij komt, is het heel leuk bij de KNNV. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



NATURA 
MAAPiDOROAAN DER NEDERLANDSCHE NATUURHISTORI~CHE VEREENIOINOI 

BESCHERMVROUWE: H.M. DE KONINGIN 

Frans van Noorden bracht vier oude exemplaren van dit tijdschrifl boven water. 
Wij hebben ze voor U doorgebladerd en er hier en daar wat dingen uitgelicht. Het zal ook U treffen hoeveel 
er veranderd is en . . . hoevcel niet. 
De eerste Natura is gedateerd 15 december 1945. Het is ook de eerste na de oorlog en begint met een uit- 
eenzetting van de reden \vaarom het blad een poos niet verschenen was: het gevolg van een bevel om adver- 
tenties op te nemen, die opriepen tot aanmelding bij de SS, voor inzet aan het Oostfront. 

(Wij kunnen ons voorstellen dat er toen ook iemand gezegd heefi: Dan liever de lz~cht in!) 
Al eerder was Natura ertoe overgegaan de Koningin niet meer te vermelden als beschermvrouwe van de 
vereniging. Andere instituten hadden al bevel gekregen het predicaat "Konii~klijke" uit hun naam te schrap- 
pen en Natura besloot een soortgelijke sommatie niet af te wachten en de eer aan zichzelf te houden. Dank- 
baarheid wordt in deze eerste naoorlogse Natura uitgesproken omdat "Hare Majesteit thans weer als Be- 
schermvrouwe in het hoofd staat". 

Door de aanleg van verdedigingswerken waren vele excursieterreinen aan de afdelingen ontnomen. 
Vervoersmoeilijkheden en ook gebrek aan schoeisel en lichaamskracht waren er oorzaak van dat aantal en 
omvang van excursies sterk teruggelopen waren, maar waar mogelijk werd toch de band tussen de leden 
onderhouden. 

Verrassend in deze context doet de medeling aan dat het ledental in de oor- 
logsjaren sterk was toegenomen. In Eindhoven was een snel groeiende, on- 
dergrondse"embyonale " afdeling werkzaam. Die telde op 1 december 1944 
tweehonderd leden - (dus net zoiets als wat wij nu hebben, terwijl er van al- 
les tegen zat! !) 

Naar aanleiding van al het, door oorlogsgeweld of oorlogsinaatregelen, verloren gegane natuur- 
schoon, kwam ene Heer Spaargaren met een uitvoerig uiteengezet plan om de natuur een handje te helpen 
bij haar herstel. "Wij zouden haar zelfs mooier en rijker kunnen maken, door nieuwe planten in te voeren, 
op plaatsen die zich daartoe lenen ." 

Meneer Spaargaren werd in de volgende Natura zeer ernstig toegesproken en streng berispt. Zijn 
"goed bedoelde voorstel is een uiterst gevaarlijk experiment!" aldus de voorzitter en de secretaris van de 
Cominissie voor de bescherming van de Wilde Flora. 

En ofschoon men het nog altijd niet eens is over waar wél- en waar niet ingrijpen, weet een prachtig 
artikel van Kees Hana het vertrouwen te wekken dat de natuur het zelf wel weet. Hij schrijft over de bun- 
kers in de duinen bij IJmuiden: 
" Zonneliclit, spiegelend over de bewogen zee, deed aan het strand de plompe betonnen bouwsels hard 

afsteken tegen de zacht gestroomlijnde helling van de zeeloper. En daar was de natuur zelf al volop aan 
het werk om ongedaan te maken wat ze maar kon. Een stijve Noordwester joeg lange, bewegelijke 
zandstrepen glijdend tegen het duin op. Maar bij de onelegante bunkers werd dit alles in zijn vaart ge- 
stuit. Daar wervelde de wind omhoog e11 naar omlaag. Korrel voor korrel werd het zand aan de voet van 
het betonnen monster weggeblazen, zodat een diepe geul ontstond die het gevaarte aldra ondermijnde. 
En het weggestoven zand vulde in weinige uren de ingangsopening aan de achterzijde volledig op. 
Loopgraven zijn volledig weggestoven. De paardebloemen en madeliefjes op dc graszoden waarmede de 
Hunnen hun nieuwe "duinlandschap" beplantten werden onherroepelijk bedolven. Maar hun plaatsver- 
vangers, de strandplanten die hier de oudste rechten hebben, lieten geen minuut te lang op zich wachten. 
In ongebreidelde vreugde bloeiden daar reusachtige pollen zeeraket temidden van het dorrende grasdek. 

i< Zandzegge en lieflijke viooltjes hebben al bezit genomen van loopgraven . . . . . . . . enz. enz. 

Prozaïscher is het verslag van de destijds aan de orde zijnde Vertegenwoordigende Vergadering, 
met als heet hangijzer: CONTRIBUTEVERHOGNG. 

We hebben in de gauwigheid niet gevonden hoe hoog die contributie in december 1945 was, maar na ver- 
hoging zou hij komen op f 5 ,- per jaar en voor huisgenootleden f 3,50 . 



Er was ook een voorstel in de maak voor de mogelijkheid deze bedragen in vier kwartaaltermijnen te vol- 
doen. Bovendien zouden, als het voorstel tot verhoging werd aangenomen, de afzonderlijke contributies 
voor de werkgroepen komen te vervallen. 

Treffende - samengevatte - details uit dit VV-verslag: Het maandorgaan "Natura" geeft aanlei- 
ding tot een langdurige, niet steeds even dzdidelijke discussie pro en contra de aard, opzet en inhoud. 
Naast veel waardering worden afkeurende woorden vernomen. De een wil een wetenschappelijker tijd- 
schrrf, een ander wil juist het meer wetenschappelijke weren. Er wordt met stelligheid beweerd dat tal 
van leden het blad niet lezen omdat het te weinig prettige en smakelijke kost geeft - weer anderen vinden 
Natura in zijn huidige vorm zeer geslaagd, niet in het minst als bindend orgaan. 

Hoe geruststellend dat de slotconclusie na vijftig jaar nog ongewijzigd is: Natura moet wel blijven! 

Een andere pennevrucht van Kees Hana, die we haast aandoenlijk durven te noemen, heet "Help de 
Kampeerders!" Het gaat over de jonge lieden die "straks" de vrije natuur in zullen trekken, na eentonige 
fabrieks- of kantoorarbeid en over wie ter verduidelijking van de verwachte misère gezegd wordt: 
" Ze kennen ze zo door en door, huil draaibank, de langzaam voorschuivende band, waarop ze de ganse 

dag twee dezelfde moertjes moeten vastdraaien, de automatische boekhoudmachine, de ratelende 
schrijfmachine . . . . Maar op de hei, in duin, bos en veld, in die natuur waarnaar ze zo meenden te ver- 
langen, staan ze als katten in een vreemd pakhuis. Hun ogen knipperen tegen het felle zonlicht en hun 
oren schijnen doof door de grote stilte die hun te machtig wordt. Ze weten er geen raad mee en hokken in 
het veilige kampje waar de muzikale illustratie niet zelden geleverd wordt door een koffergrammofoon 
met "'inoordplaten", en waar soms eindeloos gedanst en gebridged wordt." 

Enfin, de les is: Vind ze niet laag bij de gronds, vind ze niet zielig of ordinair, maar besef hoe be- 
voorrecht jij bent dat je het allemaal anders ziet en leer dat hun dan ook. Heel simpele dingen, waar ze al 
gauw belangstelling voor hebben, zoals de bouw van een landschap, een bloem met insecten, het profiel in 
een leeinkuil . . . 

Zo simpel was dat dus in 1946. 

Weer een heel ander bericht, in deze tijd ook nog steeds actueel, betreft vondsten van beschermde - 

vogels in een werkplaats van een preparateursbedrijf, onder meer: '"e uiterlijke resten van meer dan twin- 
tig Buizerds, waaronder pracht- en zelfs geringde exemplaren, Toren- en Boomvalken, uilen en andere 
"beschermde " vogels, alles op bestelling opgezet". - "Wordt het niet hoog tijd," vraagt de schrijver van dit 
artikel, "dat niet alleen het dooden, doch ook het prepareeren, verzenden en verhandelen, ja desnoods het 
bezitten van bij de wet beschermde dieren strafbaar gesteld wordt?" 

Een ander nogal ellendig roofvogelverhaal, maar wel met goede afloop, gaat over een jeugdige 
darnesbuizerd, die door een boswachter met een strik uit haar slaapboom was gevangen. Reden? Ze ving 
zoveel muizen en die waren nodig als bestriiders van de Dennenbladwes~. 
De Buizerd was cadeau gedaan aan een postduivenhouder, die haar wilde laten verhongeren, omdat ze daar 
zo mooi van zoti worden. als ze goed en nel opgezet was - want dat hadden ze voor haar in petto. 
Er moest hevig op de man ingepraat worden eer hij ertoe bewogen kon worden het dier los te laten. Te meer 
omdat hij er ook nogeens f 7,50 premie voor krijgen, van een duivenfokkersvereniging! 
Een boek van L. Tinbergen wist de inschikkelijke kant van de gevangenbewaarder tenslotte te bereiken. Het 
toonde namelijk in cijfers aan dat de Buizerd praktisch geen vogels slaat en dat werd nog geloofwaardiger, 
toen de gevangene inderdaad geen interesse toonde voor een jonge postduif die bij haar in de mand gezet 
werd. Door dit goed gedrag verwierf ze haar vrijheid. 
Dat ze in de acht dagen van haar gevangenschap ook geen vezel had aangeroerd van de mussen en muizen 
die haar - na het eerste, opgelegde vasten - geserveerd waren, had de duivenhouder gelukkig niet op het idee 
gebracht dat haar "braafheid'' eigenlijk niet echt was aangetoond. 

Natuurlijk leefde ze nog lang en geliikkig. 

Wij willen deze bloemlezing afronden met een schril contrast tussen- en een treffende overeenkomst 
met toen en nu: In de Natura's van de beginjaren '40 wordt voortdurend melding gemaakt van de hinder, 
veroozaakt door papierschaarste . . . . . Hierop geen verder commentaar. 

En verder had men het toen ook al moeiliik met de "nieuwe" spelling. Die intusschen alweer twee 
keeren gewijzigd is en soortgelijke problemen geeft aan Uw 

redactie anno '96. 



Rode draden tussen het goud 

Dat in dit nummer in alle toonaarden steeds herhaald wordt dat er iets vijftigjarigs gevierd worden, 
wijkt nu even af, want "Natuurklanken" bestaat nog niet zó lang. 
We vonden het de moeite waard "ook dit blad terug te slaml" tot de aanvang, en dat was heel fascinerend! 
Overigens liep je wel een groot risico dat je, vastgeplempt in losse nummers uit oude jaargangen, lekker op 
de grond liggend, á1 te diep onderdook in - pak weg - 1978, om dan door de stank van verbrande aardappe- 
len weer aan 1996 herinnerd te worden. 

We hebben geprobeerd ergens een "rode draad" te vinden, maar dat is een soort draad die je in 
Natuurklanken elke keer weer kwijt raakt. En resumerend stellen wij vast, dat ddáár mischien juist de char- 
me in schuilt van ons "periodiekje" @iever had ik afdelìngsorgaapr gezegd, maar er zijn collega's die iets te ge?^ die term 
hebben. A4Hihk). 

Weet U dat het allemaal begon met een "Mededelingenblad van de KNNV, speciaal geschreven 
voor Epe/Heerde, waar je je ook speciaal op moest abonneren? Het moet in 1954 gestart zijn, want "ons" 
eerste exemplaar is van 1955-2e Jaargang. Het besloeg welgeteld tien bladzijden en het bevatte - eveneens 
tien - advertenties. Meestal natuurgericht, al ging dat weleens via een omweggetje, zoals: "U geniet dubbel 
van de schone natuur met schoenen van . . . ". 
Weet U dat twee vierkante flessen in 1955 maar f 2,50 kostten? 
Er zat toen levertraan in. Tegenwoordig bedoelen ze met "vierkante fles" iets anders, toch? 

Het vreemde van dit Mededelingenblad is, dat we geen contactadres konden ontdekken. Tot wie 
heeft het grootste Eper sigarenmagazijn zich gewend voor plaatsing van de advertentie die luidde: 

"U kunt het genot van Uw wandelingen verhogen met een heerlijke sigaar"? 
En hoe kreeg de slijter zijn tekst geplaatst, die minstens zo verrassend was, namelijk: 

De paden op - de lanen in, met goedgevulde tas! 
En denk erom dat Uw uitrusting niet compleet is zonder een slokje. 

Hoe en wanneer dit Medelingenblad zijn laatste adem uitblies weten we niet; evenniin hoe lang het 
bestaan heeft. Het eerst beschikbare teken van leven na 1955 bestaat uit een 
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K C N I N K L I  JKE NEDERLANDSE NAT UURHISTCiBISCHE VEREDIGING , 
AFDEL1 IJG EPE/~EERDI . 
Secs:  Ju l i ana l s sn  l, Epe, t e l .  2528 
f i edsc - t i e  : 30naerdplei.n 1, Epe, t e l a  2083 

' k /  decamber/ j a n u a r i  14c1/ 1362 

'j ~j p L Uit liet c QIL. t fi au Q/ spreekt weinig hoop op ceii lmig leven voor dit blaadje. Ten omeclite dus! 

En bedoeld blaadje besloeg vier blaadjes - nou ja, vier . . . 1 Zo ruim beschreven en zo rijk geïllustreerd; 
liet waren er eigenlijk hoogstens . . . . enfin, laten we niet vervelend doen. 
En het had op ons voor dat er melding in gemaakt kon worden van een Eper-N.J.N. 
Het contactadres voor dit eerste krantje zal U vertrouwd voorkomen: Bongerdplein 1, Epe. 

Een markant verschijiisel is ook nog dat in de krap vijftig pagina's kopij, waar de eerste comple- 
te.jaargang uit bestond, de namen van Els Koopmans en Hei& Menke nooit ontbraken. (We hebben trou- 
wens ook zo'n vermoeden waar de "HW-s en "I-nM"-s uit de eerste Mededelingenblaadjes voor staan). 

Heel frappant vinden wij - schrijvend in de eerste week van april - dat de ledenblaadjes waar wij uit 
peuren alle via een omweg op het Bongerdplein terecht gekomen zijn. De oorspronkelijke adressering is: 
"Mejuffrouw M.F. Berkhout". Die een vijftal jaren later penningnieesteresse van onze afdeling werd. En 
die nóg weer later, om precies te zijn een paar dagen geleden, hier in Wissel, honderd jaar geworden is. 

We hebben haar - ook uit Uw naam - een bloemetje gestuurd. 
Epe is toch eigenlijk nog wel knus Mein! 



Aan het begin van de tweede jaargang "Ledenblad" wordt melding gemaakt van voorbereidingen 
voor een aan te leggen Natuurpad, en het bestuur van de afdeling Epemeerde bestond uit NEGEN leden ! ! 
Het zelfvertro~iwei~ was voldoende gegroeid om die betiteling "ledenblad" te vervangen door een echte 
naam en daarvoor werd de inventiviteit van de lezers ingeroepen. Toen gebeurde dit: 

De naam "Natuurklanken" is afkomstig van de Heer D.G. Bovens, die zich ook nog op een ander 
gebied wist te onderscheiden. Zijn specialisme was mrcroscopie en daar heeft hij veel over geschreven. En 
mede omdat we zoveel keren "Natuurklanken" gezegd hebben, zonder er "Meneer Bovens" bij te denken, 
hebben we in dit nummer zijn eerste inzending opgenomen. En die gaat over "Diatomeeënaarde van Ren- 
kumY9; U vindt dat artikcl wel ergens in dit nummer. 

Een van de eerste onderdelen met een min of meer vaste vorm was "Programma". Verder zat er niet 
veel systeem in het blad: geen inhoudsopgave, geen sluitingsdatum voor kopij en als er niet genoeg binnen 
was, kwam het gewoon een poosje later uit. 

Misschien is het alleen voor bestiiiirs- enlof redactieleden leuk om te zien hoe een afdelingskrantje 
geleidelijk aan gestalte gaat krijgen, of voor mensen die de groei ook hebben meegemaakt. Mocht U zich in 
geen van deze categorieën kunnen vinden, of maakt al dat "toenvroegergedoe" U kregel, dan kluit U beter 
ophouden met lezen, want het gaat nog even door. 

Al in het eerste jaar zette Henk Menke in een mooi, beschou\velijk artikel uiteen dat het toch wel 
nuttig zou zijn als er excursieverslagen gemaakt werden. En vooral ook om stelselmatig gegevens vast te 
leggen van vondsten en vindplaatsen, wat van groot nut zou kunnen blijken, als er ergens duidelijk aanwijs- 
bare veranderingen zouden optreden. fl 

C S  7 
Vindt U het geen mooie gedachte dat de gegevens uit onze 
hoek nu inderdaad op zo veel fronten meetellen? Floron 
(planten). Sovon (vogels), W W  (roofvogels), h v o n  (reptielen 
amfibieen, visseil), Vledsvo en de Vleermuiswerkgroep Gel- 
derland, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, Zoog- 
diern~onitoriiig, Stichting Das en Boom, IBN, Vogel- 
trekstations, Vlrnderstichting. Kerkuilenwerkgroep, diver- 

3 se universiteiten . . allemaal instellingen aan wie wij onze $>.d 
~'ci:y'& gegevens doorspelen, en we zijn er vast nog wat vergeten. 4î- 

C J 
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Maar terug naar Natuurklanken: 
De manier waarop in die begingfase het blad in de technische betekenis geproduceerd werd is een 

geschiedenis op zichzelf. Stencilwerk, en hoe! Als je gewend bent aan het coinfort van de tekstverwerker 
van nu, kan je je niet ineer voorstellen dat we zó lang zonder morren hebben omgetobd met die ingewikkel- 
de "inoederbladen", de o's en e's, die je elke keer weer te hard aansloeg, zodat het o's en c's werden, het 
gekledder van het inkten en de vieze oranjeroze correctielak! 
Ook de tekeningen werden gestencild. Misschien waren er nog meer illustratoren, inaar Els Koopmans nam 
dan toch wel de hoofdmoot voor haar rekening. En ze gebruikte daar een haaknaald voor, wist ze te vertel- 
len. Had er nou echt geen doelmatiger pennetje voor gekocht kunnen worden? Men moest duidelijk op de 
kleintjes letten, want we kwamen ook een soort advertentie van de redactie tegen, voor een typiste. 
"Salaris: Al naar gelang het tijdstip van de dag een kopje koffie of thee." 

Let wel: één kopje. En dat terwijl koffie en thee toch al van de bon waren! 



Maar we zijn wéér aan het afdwalen en keren opnieuw terug naar de werkers van het eerste uur, die 
zich herinneren dat het werkelijke zwengelen van de stencils, plus het bundelen en nieten, allemaal op één 
en dezelfde middaglavond moest gebeuren, door twee mensen! Betrokkenheid, heet dat; daar kon je toen 
nog om komen. Misschien brachten ze de boel ook nog wel met z'n tweetjes rond. 

Het is leuk om te zien hoe in de loop van de tijd een zekere systematiek in de layout opkomt. Was 
er aanvankelijk alleen maar een lijstje met: Aan deze aflevering werkten mee: . . . . . . en het vermelden van 
een redactie-adres, alles ging zich steeds duidelijker profileren, Een soort waarnen~ingenrubriek was er al 
heel gauw, onder de titel "Het woord is aan U". Daarin dan gedetailleerde opsommingen van wat-waar- 
wanneer en hoe ieliland iets had gevonden, ontdekt of gezien. 
Tot en met begin 1970 waren er steeds zo gemiddeld hvee pagina's bezet door advertenties. 

Toen kwam er een hiaat en we belandden met een grote sprong in maart 1972 en die mooi herken- 
bare Natuurklanken met de grote ICoolmees. Een markante voorplaat, die op de een of andere manier geen 
genade kan vinden in liet oog van de vervaardigster. Anders hadden we hem voor dit jubileumnummer ge- 
bruikt, want w I j vinden hem onverdeeld perfect. 

Maar goed, dit was alwéér terzijde. 
Bovengenoemd maartnummer vangt aan met de mededeling dat "dit een nieuw begin is, nadat Natuurklan- 
ken een poosje in de mottenballen gelegen heeft." Omdat de leden in 1970 betaald hadden voor vier Na- 
tuurklanken en er maar eentje was verschenen, hadden ze nog drie gratis nummers te goed, en die zouden 
gaan verschijnen onder het regime van de Heren Waanders en Van Looij, die zich met zoveel vuur in de 
strijd geworpen, dat er sindsdien geen onderbrekingen meer zijn geweest. 

De advertenties waren weg, 
het ledental bedroeg honderdelf, en 

de afdeling had nog steeds NEGEN!!! bestuursleden 
(hoe kwamen ze daar toch aan?!) 

Er waaide nu duidelijk een nieuwe wind, een forse, gerichte aanpak, om te komen tot meer onder- 
ling ledencontact (via een initiatief "Liitwisseling vakantieadressen"), tot kostenbesparing (geen convocaties 
meer, maar uitsluitend mededelingen in Natuurklanken die de mensen zelf mo&en noteren) en tot efficiëntie 
(opgaveformulier voor de te houden excursies, met in kadertjes: "Ondergetekende - - - heeft plaats voor - - 
extra passagiers" en "- - - vraagt vervoer voor - - passagiers). 

En het blad eindigt met de mededeling dat het volgende nummer in september zal verschijnen. 
Dat was nog eens lekker ontspannen werken . . . . 

Waren in de allereerste periode de Rosenbooms buitengewoon actief 
met artikelen over "sprekende stenen", en de Heer Bovens met zijn 
"wondenvereld van het kleine", nu waren er de steeds weerkerende 
rubrieken: Bij ons in het bos,/Uit het dagboek van een nmnteur. Zon- 
der vermelding van de auteur, maar wel heel leuk om te lezen! En ook 
beklemmend, want er is toch wel erg veel veranderd. 

april 1974 verschijnt voor het eerst "Stuurpraat" (compleet met "r( 

Eli Dik Koopinans schreef ook toen al prachtige vakantieverslagen. 

Mei 1975: Voor de eerste maal een "binnenvoorblad" in de richting van het huidige. Er waren ook 
werkgroepen opgericht, waarvan er twee (tijdelijk natuurlijk!) intussen het loodje hebben gelegd, namelijk 
Geologie en FotograJie. Planten-boinen-heesters en Vogels waren de andere twee. En de redactie was 
bepaald chic: voor elk onderdeel een eigen functionaris, zoals Mevrouw A. de Boer - Excursieverslagen; 
Mevrouw M. Vonk - Bestuursactiviteiten. 

En nog altijd NEGEN bestuursleden. 



In dit, opnie~~w heel dynamische, meinuminer verscheen een oproep tot wilgen knotten, tot maatre- 
gelen treffen contra de crossbromfietserij op de Renderklippen en het "schrernmen". 
En blijkbaar was er iets mis met de oude stencilmachine, want er werd om een nieuwe gevraagd: 

Stuat er niet ergeris een hmdinachirze op een k~~ntoor,  d e  vervagen 
is door een elektrische o f  door een moderne offsetmachine? 

Het zou heel goed kunnen dat het antwoord op deze vraag een categorisch "Neen" bleek, dat men 
op die manier val  de stencil-ellende bevrijd raakte en Roe1 Pannekoek zijn intrede deed. Gek genoeg weet 
niemand zich dat meer te herinneren. 

Maar Natuurklanken groeide en introduceerde officieel de rubriek "Waargenomen". Verder stond 
er een verzoek aan alle leden in om mee te helpen broedvogels tellen voor SOVON. 
En zotvaar een naam onder "Bij ons in het bos", te weten: C.H. van Looij - een van de redacteuren, dus, die 
later een boek over bomen schreef. 

In de rubriek "Waargenomen" werd een tóen vijftig jaar oude waarneming gememoreerd. Nu, 
eenenzeventig jaar oud, is die dus opnieuw of nog steeds goed voor herhaling, heel beeldend en zelfs vaag 
macaber - iets om in een horror film te verwerken. Hij is afkomstig van Mevrouw B. Hantzsch en luidt: 

'%let werd donker in huis en toen we naar buiten keken trokken er door de straat 
waar ik woonde duizenden libellen. Het tvas een imponerend sclzouwspel, dat een 
hele poos duurda Een tijdje erna barstte er een zware hagelbui los. De volgende 
dag las ik in de krant dat er duizenden libellen in het Haagse Bos schuilplaats 
hadden gezocht (die kant waren ze inderdaad opgevlogen). 

Maar tevens was die dag de wervelstorm geweest, die de ramp van Borculo 
(1 0 augustus 1925) had veroorzaakt. " 

Het was omstreeks de tijd van deze publicatie dat Agnès en Klaas Henveijer toetraden tot het 
KNNV-gilde. En Agnès op een dia- of lezingavond de onvoorzichtige opmerking maakte: "Als ik ergens 
mee helpen kan . . . . . ?" 

Ze heeft het geweten: zeventien jaren lang zat ze door dik en dun Natuurklanken te tikken, want zo 
doe je dat bij de KNNV. En zij had niet het gemak van onze eigentijdse correctiemethoden; er kwam heel 
wat meer knip en plakwerk aan te pas. 

Bij een van de "weetjei~ogweloudje"-samenkon~sten met gewezen redactieleden, die we voor de 
totstandkoming van dit artikel belegden, kwam spontaan het relaas opborrelen van die ene, verschrikkelijke 
keer, dat alle kopij, kant en klaar voor de pers, uit een auto was gepikt. 
Dit voorval was bij ons al bekend. Het is namelijk traditie dat het verhaal doorgegeven wordt van de ene 
redactie naar de volgende. Tot op de dag van heden wordt alle ingeleverde kladkopij zorgvuldig gekoesterd 
en absurd lang bewaard. Wordt hij te langen leste toch aan recycling blootgesteld, dan geschiedt dat altijd 
in huiverende reserve. 

We gaan ermee stoppen. Als je in het verleden begint te bladeren is het moeilijk ophouden, maar 

Stond er in een vorige jubileum-Natuurklanken iets in de trant van "wij kijken liever vooruit dan 
dat we terugblikken", dit blad spreekt van het tegendeel - gewoon een kwestie van andere schrijvers. 

Voor dit moment hebben ook wij een bepaald prototype-tijdschrift, door de jaren heen ontwikkeld 
en te allen tijde voor verbetering vatbai. ~ o c h t - U ,  hoog &eiaardeerde lezerskring, er iets aan toe te voe- 
gen of bij te sturen hebben, alles is voor verbetering vatbaar, en we hopen dan ook dat U ons Uw eventuele 
suggesties niet zult onthouden. 
Hetzelfde geldt voor Uw medewerking en geweldige bijdragen. Daardoor is het nooit een groot probleem 
om te lomen tot een gevarieerd verenigingsorgaan, en daarvoor dankt U dan ook 

Uw redactie anno 1996. 



Ik had nooit kunnen dromen, dat ik ooit nog eens lid zou worden van een Militaire Natuurhistori- 
sche Vereniging. 
Na..aar 1946 kwam er helaas een einde aan het "vogels jagen" in het Amsterdamse Bosplan. Een oproep 
voor de militaire dienstpliclit maakte me duidelijl< dat er iets "grootsers" verricht moest worden. Mijn 
contacten met de (K)NNV bleven gelukkig behouden, ook toen ik eenmaal in Indonesië was. Die contacten 
waren zowel schriftelijk als radiografisch. 

Een reis op een troepentransportschip is geen feest. De tot zo'n schip omgebouwde Johan de Wit 
had niet de luxe van voor de oorlog. Een onstuimige Golf van Biskaje is al evenmin leuk, en zeker niet 
wanneer een groot deel van de passagiers de vissen gaat voeren. Er kwamen niet alleen vissen maar ook 
vogels op af. Dat was een mooie afleiding. Ik leerde nieuwe vogels kennen - vissen trouwens ook. 
In de meer tropische gebieden kregen we ook de combinatie van vis en vogel te zien in de vorm van de 
vliegende vis. Wanneer je zo'n groep vliegende visscn uit het water ziet komen, is het net of je midden in de 
vijfde dag van het scheppingsverhaal zit. 

't Was begin mei en bli-jkbaar was de vogeltrek nog steeds niet helemaal achter de rug. In de 
Middellandse Zee streken zo nu en dan vogels aan boord neer. Ze waren duidelijk oververmoeid en sommi- 
ge handmak. Ik herinner mij vooral veel zwaluwen. 
Ook wanneer er geen land in zicht was lieten talrijke meeuwen door hun aanwezigheid weten, dat dat niet 
veraf kon zijn. 

Mijn eerste echte vogelavontuur beleefde ik echter pas na een week of drie. De Johan de Wit voer 
toen de baai van het eilandje Poeloe Weh binnen. Dit eilandje ligt voor de noordpunt van Sumatra en heeft 

. een schitterende baai, omgeven door halfhoge bergen. Voor iemand die het Amsterdamse Bosplan al heel 
mooi vond, was dit panorama overweldigend. De Johan de Wit ging in de bunkerhaven Sabang voor anker. 

Een aantal Visarenden zeilden sierlijk boven het water. Tot één een duik nam en met een knLmp van 
een vis in zijn klauwen weer de lucht inging. Een prachtig schouwspel. 
Toen de militaire massa verlof kreeg om van boord te gaan, teneinde in een meer, midden op het eiland, wat 
verkoeling te zoeken, gaf ik er met nog twee makkers de voorkeur aan om bij de Zeearenden te blijven en 
me aan de zojuist ontdekte tropenwereld te vergapen. 

Dat ik dat nog drie volle jaren Iton doen, wist ik toen nog niet. Mijn standplaats Noord-Sumatra 
had veel te bieden aan een vogelaar. Zowel lectuur als figuren met een beetje vogelkennis miste ik node. In 
mijn omgeving was praktisch geen belangstelling en de vogelnamen leerde ik van kinderen uit de kampong, 
maar dat waren fancy-namen. 

Toch had ik ook weer niet te klagen over medewerking van mijn collega's, toen ik een verzoek had 
gelanceerd om mij opvallende insecten te bezorgen. Ik had in Amsterdam de vraag gekregen om, indien 
mogelijk, interessante insecten naar Artis te sturen. Zo'n insect liet zich gemakkelijk in een sigarettenblikje 
(van vijftig stuks) verpakken. Mijn oproep had zoveel succes, dat ik in korte tijd vele, vaak zeer onappetij- 
telijkc monsters verzendklaar kon maken. Ik stopte de actie; de zaak groeide mij boven het hoofd. Nee, ik 
hield het toch maar liever bij de vogels. 

Ik werd dus lid van de Mil.Natuur11ist.Ver. Maar hoe? Ik weet het niet meer. Die W organiseer- 
de excursies, o.a. naar de Sibajalt. Ook burgers namen aan zo'n excursie deel. De Sibajalt - de Zwaarlijvige 
- is een vulkaan van zo'n 2100 in hoog. Nu start de klimpartij wel pas op 1500 in in het bergdorp Brastagi, 
maar het is toch een flinke klim. 

Het was er koel en vochtig. Veel kennis was er niet in het gezelscliap, maar wel interesse. In mijn 
herinnering werd er veel aandacht aan loopspinnen geschonken - enorme joekels die zich in diepe, zelfge- 
graven gangen verborgen. Ook aan de plantenwereld heb ik mil tijdens die eerste excursie vergaapt. De 
vogelwereld liet mij wat in de steek, maar de Sibajak zelf was (en is nog steeds) een machtige berg, die 
rookt, rommelt en stinkt. 
Ik heb later nog wel eens een excursie voor mijn onderdeel naar de krater georganiseerd, maar de belang- 
stelling was zeer matig. De helft va11 het gezelschap bereikte niet eens de top. 

Toen op een keer een troepenschip door de Straat van Malakka voer, op weg naar Java, werd ik 
vanaf dat schip "opgebeld". H. de G. van van de vogelclub uit het Bosplan was aa.n de lijn. En waar ging 
het gesprek over? Precies. over vogels; waar moest je anders over praten? 

De hierboven genoemde MNV gaf ook een soort Natura uit. Hij was van slecht papier, maar er 
stonden wel wetenschappelijke artiltelen in. Op een keer werd in dat blad een ledenlijst gepubliceerd. 



Daarop prijkte ook de naam van een militair, genaamd Henk Menke. Die 
zat ergens op Java. Die naam had mij toen niets te zeggen, maar nu, bij het 
50-jarig bestaan van onze Noord-Veluwse afdeling, is het aanleiding o111 
samen mct tIc1ik dit artikcl te schrijvcn. 
Eigenlijk zouden we samen nog eens een excursie naar de 
Sibajak moeten maken, maar dat zit er helaas niet in. 

Frans van Noorden. 

De militaire vrachtauto's op het terrein van de Generaal de Bons-kazerne in Grave werden volgesto~iwd met 
de 43e compagnie Aan- en Afvoertroepen, kortweg: 43 AAT. Bestemming was het station Wychen, 
vandaar per trein naar Rotterdam om overgeladen te worden op het troepentransportschip Zuiderkruis. 
Bestemming: Batavia. 

De achterkleppen van de vrachtwagens waren al dicht, toen de facteur nog even langs kwam 
rennen: hij had nog wat post voor de vertrekkende compagnie. 
Voor inij was er zowaar ook wat: een drukwerkje uit Indië: het mededelingenblad van de Militaire Natuur- 
historische Vereniging, eerste jaargang no 3. Jammer dat ik aflevering 2 toen nog niet had. Die vermeldde 
onder het hoofdie "Veldpost Medan": 

"Noor~len F. L. van, sergeant, 2601 106038, territoriale verbindingsdienst, Itfd. N. -Sumatra. Vogels". 
We zouden elkaar daar nooit ontmoeten. Afgezien nog van de afstand Medan-Batavia, die veertienhonderd 
kilometer bedraagt, ging Frans naar huis rond de tijd dat ik aankwam. Het zou nog decennia duren voordat 
we ontdekten dat we van dezelfde club lid geweest waren. 

Haast letterlijk op de valreep venvclkoinde het nieuwe land me dus. De kennismaking met de 
tropische natuur leek me een van de weinige positieve gevolgen van mijn inlijving in het leger te-velde, bijna 
aan de andere kant van de planeet. Ik voelde me meer verplicht dan geroepen tot de taken die het vaderland 
me daar had toegedacht, en die aan de thuisblijvers in de meest idealistische en bloemrijke bewoordingen 
werden geschilderd. 
Frans en ik hebben het daar later nog wel eens over gehad. We bleken allebei slechte veteranen te zijn. 

De Mil.Natuurhist.Ver. (vanaf nu: MNV) opgezet door enthousiaste natuurliefhebbers, verspreid 
over de hele archipel, (veelal NJN-ers), werkte als ons eigen KNNV: er was een algemeen bestuur, er waren 
afdelingen, er was een (eenvoudig) blaadje. De afdelingen gingen op excursie en konden naar lezingen. 

Het plezierige was, dat er ook burgers lid van waren, vakbiologen vaak. Het enige militaire aan de 
hele vereniging waren denk ik de adressen van de leden. En het bood mij de gelegenheid af en toe even te 
ontsnappen aan het militaire harnas. 

De excursies gingen naar b!izondere biotopen: koraaleilanden, mangrovebossen, regenwoud. Van 
de belevenissen en vondsten zouden leuke verhalen te vertellen zijn, maar dat voert nu te ver. 
Een van de lezingen ging over de zoetwatervissen in Borneo en Sumatra. De rivieren bleken precies 
dezelfde soorten te herbergen en hoe kon dat, met een brede, weliswaar ondiepe Javazee ertussen? De 
oplossing was eenvoudig: in de ijstijdperiode lag het hele Soenda-plat droog en de huidige rivieren vormden 
de bovenlopen van één groot stroomgebied dat naar de Zuid-Chinese Zee afwaterde. 

Van de excursies herinner ik me de mangrove-kust: een vlakke modderige kust, bedekt met vloed- 
bossen. De bomen staan als op stelten: de vertakte wortelstelsels steken één à hvee meter boven het water 
uit. De zaden ontkiemen aan de bomen; de eerste wortel vormt een lange stijve pen. Als de kiemplant afvalt 
blijft die pen keurig rechtstandig in de modder staan. 
In het wortellabyrint kropen kleine visjes uit het water omhoog: slijkspringcrs wachten op die manier de 
volgende vloed af, 

Een oenvoudtochtje leverde ons als extraatje een ontvangst op bij een plantersgezin. We kregen 
ananassap, koel gehouden in poreuze aarden kruiken en we maakten kennis met de doerian. Dat is een grote 
stekelige vrucht die een bijzonder vies luchtje combineert met een bijzonder fijne, romig-zoete smaak. 

Een andere belevenis was het bezoek aan het koraaleiland Middelburg . Met een emmer met glazen 
bodem kon je in het ondiepe water levende koraaltuinen bekijken. Je moest je, met gymschoenen, wel 
wapenen tegen de zee-egels; hun brosse pennen konden akelige ontstekingen in je voeten veroorzaken. 

Om het cliché maar eens te gebruiken: de tropische flora is overweldigend en het was voor een 
beginnend plantjesman niet gemakkelijk er een klein beet-je inzicht in te krijgen. 



Een aantal vertrouwde families ontbreekt of is slecht vertegenwoordigd ( Composieteii bijvoor- 
beeld), en daarvoor in de plaats komen tientallen groepen die je langzaamaan een beet-je leert kennen. 

Aardig op tveg hielp mij een boekje dat 
een aantal algemene soorten biotoops- 
gewijs beschrijft. Het was geschreven 
voor geïnteresseerde geallieerde mili- 
tairen in de Pacific-oorlog en vertaald 
in het Nederlands. 
Het aanleggen van een herbarium bleek 
in het hete vochtige klimaat van Java's 
noordkust een illusie. Bovendien, al 
kwamen er natuurlijk ook veel kleine 
lage kruiden voor, is cen gewonc 
plantenpers niet toereikend voor liet 
formaat van de tropische flora. Het 
blad van een bescheiden aronskel- 
kensoort meet toch al gauw een halve 
meter. Tenslotte heb ik maar één 
gedroogde plant mee naar huis ge- 
bracht -cen soort die kcnnclijk resistent 
was tegen bederf en schimmel. Een 
merkwaardige klimmer, een eenzaad- 
lobbige - die hechtranken heeft aan de 
toppen van zijn grasachtige bladeren. 

Hij heet Flagellaria indica. Het plaatje van een naaste vem7ant vindt u hierboven. 
De NINV was geen lang leven beschoren. Op 27 december 1949 droeg Nederland de souvereiniteit 

over aan de Verenigde Iiidoiiesisclie Republiek, de Repoeblik hldonesia Serikat. De Indonesische posterijen 
vierden de onafhankelijkheid op hun eigen manier: alle op 27.12.49 nog aan Batavia geadresseerde post, 
ook de veldpost, kreeg de met de hand geschreven bestemming Ujakarfa. 
De overgang verliep overigens redelijk gemoedelijk. 

De repatriëring van het toen nog wel lionderduidzend inan tellende Nederlandse - aangevuld met 
delen van het Nederlandsindische- leger begon, en de taak van 43 AAT bestond nog ruim een jaar lang 
vooral uit afvoeren. 

De gelederen van de MNV werden snel uitgedund en uit de naam van de vereniging werd de M 
geschrapt. Mijn coiitacten verliepen. Veel burgers hadden in die overgangstijd wel andere zorgen dan naar 
vogels of plantjes kijken. 

Het gebied dat het leger nog beheerste Itroiiip snel in. Maar er bleven toch nog tvat tochtjes moge- 
lijk. Letterlijke en figuurlijke hoogtepunten waren de beklimming van een paar vulkanen: De Gedeh en z'n 
neventop de Papandajan bij Buitenzorg (later Bogor) ei1 de Tankoeban Prahoe bij Bandoeng. In die laatste 
kon je. als de vulkaan zich rustig hield, in de krater komen. Daar liep je dan, tussen stinkende zwavelheu- 
vels en sissende stoombronnen. Je koii niet te lang op één plek blijven staan: dan werd de grond te lieet 
onder je voeten. 

Op de Papandajan troffen we een paar plantenverzamelaars, trots op liuil vondst: de Keizersprimu- 
la, met grote trossen gele bloemen. 
Waar je niet zo gauw aan denkt in de tropen: de planten van de gematigde zones, met veel vertrouwds voor 
ons, vind je in de tropen terug in het hooggebergte. 

Toen iedereen naar huis was, mocht 43 AAT zichzelf afvoeren. 
Eind april 195 1 kwam ik thuis. 

Koud dat het was.. . 

Veertien dagen later werd ik lid van de KNNV afd. Epe-Heerde. 
Heiik Meiike 



Elders in dit blad is de liaam van de Heer D.G. Boveiis als verzinner van de 
naam "Natuurklanke~i" al genoemd. Eerder al liad hij gereageerd op de vraag, 
"nee. de sméékbede," zoals hijzelf schreef, oiii kopij voor het ledenblad. En re- 
fererend aan een tijdschrift of boek, dat ergens in het begin van deze eeuw 
verschenen moest zijn en waar hij "zo'n veertig jaar geleden" een artikel uit 
overgenomen had schreef hij voor het oktobernummer 1962 het volgende ver- 
haal over -'kleine. prachtige wezeiities", gevonden in de aarde van Renkum. 
En dat artikel heette: 

Dus "diatomeeën"! Ofschoon deze wezent-jes behoren tot de meest verbreide op aarde, zijn er nog 
vele stervelingen die nimmer een diatomee gezien hebben. In een oud gidsje van Anhein en omstreken lezen 
we "'merkvvaardig is in deze buurt de diatomeeën-aarde, welke gebruikt wordt voor de fabricage van dy- 
nainiet". Deze buurt was dan het beekje dat door het prachtige Quadenoord - bij Heelsum - stroomt. 

Wat zijn nu eigenlijk diatomeeën? 
Lange tijd waren de geleerden het er niet over eens of men deze wezens moest rekenen tot de dieren- of tot 
de plantenwereld. Planten met een kiezelpantser, . . . planten die zich bewegen, die voortkropen door het 
water, dat vilde er in die tijd liet goed in. 
De aanwezigheid van chlorofj4 (bladgroen) in de diatomeeën heeft tenslotte de doorslag gegeven, met het 
gevolg dat zij een plaatsje hebben gekregen onder de planten en daar te boek staan als "kiezelalgen of kie- 
zelwieren". 

Diatomeeën zijn eencellig en zo klein dat er enige honderden kunnen voorkomen in één waterdrup- 
pel. Zij behoren dan ook tot de wereld van het microscoop. Met behulp daarvan kunnen wij eerst recht ge- 
nieten van de schoonheid die ons ook in dit verborgen hoekje der natuur onthuld wordt. 

De diatomeeënaarde van Renkum is rijk aan verschillende vormen, maar de individuen, die klaar- 
bli-jkelijk tot hetzelfde soort behoren, verschillen in grootte. Dit zijn dan geen oude en jonge exemplaren. 
Diatomeeën vermenigvuldigen zich, evenals zovele andere eencelligen, o.a. ook door deling. Bij die deling 
gaan de twee schalen van elk individu van elkaar, ieder krijgt zijn deel van de inhoud der cel mede, en nu 
scheidt ieder van die ix7ee delen weer een tweede schaal af. Op die wijze zijn er dus twee individuen. 
Nu sluiten de schalen van een diatomee over elkaar OV een wiize die men het 
best vergelijken kan met de sluiting van een deksel op een doos (a). Wordt nu r------- 
de deling door de dochtercellen voortgezet, dan wordt de bodem van de oor- 
spronkelijke diatomee op zijn beurt deksel en . . . . daar een doos steeds iets . 
kleiner is dan dc deksel, is cr dus enig verlies aan voluiiie. Bij die deksel wordt 
nu cveer een nieuwe doos gevormd, die wordt te gelegener tijd weer deksel voor een nieuw delingsexem- 
plaar, en zo gaat het voort, tot de iiidivid~ieii aanmerkelijk kleiner zijn geworden. Doch er is een grens! Is 
die bereikt, dan geschiedt het volgende: twee minimale iidividuen leggen zich 
tegen elkaar, scheiden een gemeenschappelijk, geleiachtig oinhulsel af, de 
protoplasten der beide cellen treden naar buiten, strekken zich in de lengte en 
vormen twee "auxosporen" van de normale grootte der soort. Deze scheidcii 
weer ieder ccn kiezelpantser af en de deling kan opnieuw beginnen (b). 
Diatomeeën in een waterdruppel bekijken verveelde mij nooit. Ik zei: soms ineer dan honderd in een water- 
druppel en dan toch nog zoveel schoonheid van lijn en fijnheid van structuur. De tekening der kiezelpant- 
sers is zo nauwkeurig en uiterst fijn, dat ze met succes gebruikt worden om de rnicroscooplenzen daarop te 
testen. Bestand tegen de gewone vercverltingsmiddelen zijn ze - hoe klein ook - als het ware onvergankelijk, 
en men vindt hui overblijfselen in grote hoeveelheden op de bodem van de oceaan, die dan een groot diato- 
ineeënkerkhof is en . . . in fossiele toestand in de aardlagen, ten bewijze dat daar eenmaal een zee- of meer- 
boden1 is gcweest. 

Tengevolge van hun onvenvoestbare natuur zijn de diatomeeënpantsers op vele plaatsen opgehoopt 
tot dikke lagen of banken van zogenaamde diatomeeënanrde of krezelgoer. Zulke lagen vindt men in vrij- 
wel alle landen. De diatomeeën bewonen bewonen zowel het zoute als het zoete water, doch de soorten die 



behoren tot de zee worden niet gevonden in het zoete water, of omgekeerd. Ten opzichte van het klimaat 
stellen zij weinig eisen en dus vindt men ze van de polen tot de equator. 

Dit alles in het oog hoiidende, zal de aanwezigheid van lagen diatomeeënaarde, ook op plaatsen 
waar nu geen zee, rivier of meer te bekennen valt, niemand meer verbazen. Zulke lagen vindt bij bijvoor- 
beeld - om slechts enkele te noemen - in Bohemen, in de buurt van Berlijn en Koningsbergen (deze steden 
zijn gebouwd op een laag die zelfs een dikte bereikt van twintig meter), in verschillende delen van Enge- 
land, Italië en de Verenigde Staten. 

Dat de opeenhopingen van diatomeeënpanters zelfs hinderlijk kunnen worden voor de scheepvaart, 
heeft de verzanding bewezen van de havens van Pillau, Wismar cn Guxhafen. 

Een der zonderlingste conserveringsmiddelen voor diatomeeën vormt wel de guano, die vroeger 
meer dan nii in de landbouw als meststof werd gebruilct. Dit materiaal bevat in grote hoeveelheid de pant- 
sers van diatomeeën, welke door de zeevogels zijn verzwolgen, die leven van de vissen, welke zich voeden 
met watervlooien en dergelijk kleingoed, dat op zijn beurt in de diatomeeën zijn hoofdvoedsel vindt. 
De ltiezelpantsers hebben de verteringsprocessen in de respectievelijke magen van de dieren met glans 
doorstaan en zijn tenslotte met de vogelmest gedeponeerd op de plaatsen waarvan de mens de guano haalt. 
Een goed middel om echte guano van vervalste te onderscheiden. 



Het klompje levend slijm van dit fijne plantje maakt deze schaaltjes in al haar mooie vormen; het kiezelzuur 
uit het water vulde deze vorm en inaakte haar bestand, zelfs tegen de verterende sappen uit de magen der 
dieren. De uiterste kleinheid van de schalen en de hardheid van het materiaal waaruit zij zijn samengesteld 
maken de kiezelpantsers der diatomeeën geschikt voor slijp- en poetsn~iddelen: het bekende "Tripel" uit 
Bohemen. Daar de kiezelgoer zeer poreus is en dientengevolge in sterke mate de eigenschap bezit om vloei- 
stoffen op te zuigen, heeft de diatoi~~eeënaarde ook bij de dynamietfabricage toepassing gevonden en men 
gebruikt haar om nitroglycerine te binden. Ook als isolatiemiddel voor stoomketels wordt kiezelgoer ge- 
bniilt (gering warmtegeleidend vermogen). 

.Een allerzonderlingste toepassing vindt de diatomeeënaarde in sommige streken waar men vaak te 
kampen heeft met liongersnood. In Siberië en Lapland wordt het "bergmeel" vaak door het brood gemengd 
en de "eetbare aarde" waarmede in tijden van nood de Chinezen, Lappen en andere volkeren zich de maag 
vullen, bestaat voor een groot deel uit kiczelpantser van diatomeeën. Deze aarde wordt ook als klei op de 
markten te Soerabaja, Semarang, enz. verkocht in de vorm van kleine rolletjes, gelijkende op kaneelstokjes. 
Zij wordt door de bevolking gekauwd als een lekkernij. 

De in de Renkumse diatomeeënaarde gevonden soorten zijn zoetwatervormen. Het ligt voor de hand 
dat het beekje van Quadenoord in vroeger tijd, toen de waterstand veel hoger was dan thans, in de tijd, toen 
de Rijn een heel andere rivier was dan tegenwoordig, dichtbij zijn monding een meertje vormde. Daar in dat 
meertje hebben eeuwen achtereen de diatomeeën hun leventje geleefd van ontstaan, zich voeden, delen en . . . . 
sterven. Eeuwenlang zijn de prachtige kiezelpantsers neergeregend op de bodem, waar zij zich mengden 
tussen al het organische afval dat men in dergelijke poelen steeds aantreft. Het grondwater zakte, de beek 
werd beekje, het meertje verdween ...... de diatomeeenlaag kwam bloot en droogde uit. Er kwamen zand- 
verstuivingen, mossen, heidekruid en andere planten. Dit vormde een laag humus. En toen . . . . . . . een neder- 
zetting van een afstammeling van de Quaden (Germaanse volksstam) . . . . . aanleg van een weide . . . . . en nu 
liggen er dom-goedige koeien te herkauwen en lopen een dik paard met haar veulen van de molenaar Beek- 
huizen te grazen. 

D.G. Bovens. 

I, PINNULA?IA b:OBILIS 14, COSC~NQDI~CUS MINOR 
2, SURIRELLA DISE3IATA 15- EUNOTIA DIADEMA 
3,STAURONLlS PkICENICENTERON, 16 CAMPYLODISCUS COSTATUS 
4, EPITHELtIA ZE BRA 17, SYNEDRA RADIANS 
S,  EPITHEMIA TU3GIBA f8 EUNQTIA 
6, EUNOTIA TETRAODON 19, MELQSIRA VARIANS 
7 ,  CYMBELLA CUSPIDATA 20- TABELLARIA FENESTRATA . 
B, COCCONEIS PLACENTULA 21 , TABELLARIA FLBCCULOSA T 

9, GOMPKONEMA ACUMINATL'M 22- AMPHORA OVALIS 
10, COMPHONEMA CONSTRICTUM 23 - EUNOTIA 
1 1  , cossor\rEbrA CISTULA 24, DIATOMA VULGARE 
12, HIMANTiDlUM IJNDULATUM 25, COLLETONEMA NEGLECTUM 

13, NAVICULA OVALIS 26, EUNOTIA 



5 0  jaar plant.eôkijken - 10 jaar later 

In 1986 schreef ik in Natuurklanken een lang artikel: "50 jaar plantjeskijken; balans, verlies en 
winst". Het leek een aardig idee om voor dit jubileumnummer de ontwikkelingen van al die toen genoemde 
soorten door te trekken naar het heden. 

Dat moest dus even gedaan worden. Ik wilde dat graag doen samen met Egbert de Boer, die door 
zijn jarenlange hokwerk op het ogenblik het beste overzicht heeft over de flora van de gemeente Epe. We 
bespraken dat; hij wilde graag meedoen, maakte alvast de aanzet tot een artikel en we boomden er een 
avondje over. Mij stond een wat andere opzet voor ogen - ik zou die op papier zetten; we zouden daar 
samen verder naar kijken en ja - nu is het op slag van sluitingstijd. 

Het bleek dat het aanpassen van de tabel, waarmee mijn artikel van tien jaar geleden eindigde, een 
fors karwei is. Dat is in zekere zin heel gunstig, want in die tien jaar is door de Floron-mensen en ook door 
de activiteiten van de plantenwerkgroep de kennis over de regionale flora sterk uitgebreid. 
Het is beslist de moeite waard om daar een goed aanvullend overzicht van te maken, maar dat lukt niet 
ineer op tijd. Toch is het jubileumnuinn~er van Natuurklanken de aangewezen plek voor een artikel over de 
ontwikkelingen in de flora. 

Ik denk dat ik de lezers, Egbert en mezelf het meeste recht doe, als Egberts artikel - dat een eerste 
reactie is en geen volledigheid beoogt - nu wordt geplaatst en dat ik er een kort commentaar op dat over- 
zicht van tien jaar geleden aan toevoeg. Die tabel wordt daarom hierbij nog eens geplaatst. En dat door- 
wrochte overzicht dat me voor ogen stond, houden de lezers tegoed. 

50  jtmr p l d j e s  kijken-nog ecns 10 jaw later - Egbert de Doer. 

Na het lezen van het artikel van tien jaar geleden besef je, wat je allemaal gemist hebt. Maar ik 
loop dan ook nog geen vijfentwintig jaar in de gemeente Epe rond. En ook in die tijd is er het een en ander 
verdwenen. Je houdt je hart vast, wat er over pakweg vijfentwintig jaar nog zal staan, laten we zeggen in 
2025. Maar als je zo bezig bent, wordt de rest van dit artikel een verliaal-in-mineur. Daarom begin ik maar 
overnieuw. 

Wat staat er i~lomenteel in onze omgeving? 
In het Kroondomein vinden we op lemige plekken hier en daar het Fraai hertshooi en Stijve 

ogentroost.Vleugeltjesbloem heb ik de laatste jaren niet gezien, inaar het zou nog ergens staan in de buurt 
van Tongeren. In de leemkuilen en -plassen groeit op één plek Drijvende waterweegbree en op enkele 
plekken Waterpostelein. 
In de omgeving van Tongeren en Epe heeft de Roze winterpostelein zich flink uitgebreid. 

Op muren is er nog Muurleeuwebek, lier en daar Muurvaren, ook ergens langs het Apeldoorns 
Kanaal. Steenbreekvaren is er nog wel tussen heuvels en rivier, maar dan bij Wapenveld. 

Langs het Kanaal is ook de Kalmoes opgerukt; de Zwanebloein en de 
Bittere veldkers staan op diverse plaatsen. Ook is er een nieuwe plant 
verschenen in de wegbermen: Deens lepelblad. Af en toe wordt zelfs 
Hertsl~oorn~reegbree gevonden, o.a. langs een klejschelpen-fietspad langs 
de Koekenbergweg. Ook in de bermen, maar op meer plaatsen: Hemel- 
sleutel. 

In opmars is ook bij ons het Bezemkruiskruid. Het Oosters 
kruisluuid stond bij Gortel en bij Vaassen, maar bleek geen blijvertje. 
Ook in de berm en wél gebleven is de Steenanjer. 

Een nieiiweling uit de vorige eeuw, de Brede waterpest, lijkt 
bijna geheel verdwenen. De Smalle waterpest wordt nog wel veelvuldig gevonden. Reuzebereklauw en 
Vhgerhoedskruid zijn dankzij de tuinen tamelijk algemeen geworden. 

Langs de IJssel is meer verdwenen dan verschenen, vooral langs de dijk. Maasr de Aardbeiklaver is 
er in elk geval nog. Ook Slijkgroen vond ik vorig jaar massaal. Nie~nve soorten daar zijn Engelse alant en 
Oosterse doornappel. 
Maar hoe is het ovcr vijentwintig jaar met de Bosanemoon, hoe met de Grondster, nu nog redelijk talrijk 
binnen Kroondomein en Eper bossen - en hoe met het Liggend hertshooi? 



Overzicht van vindplaatsen van een aantal 
plantensoorten in de gemeente Epe en de 
naaste omgeVlng sedert +_ 50 jaar. 

Naam 

arnica 

beenbreek 
berghertshooi 
bleekgele hennepn. 
bochtige klaver 
bosanemoon 
boskartelblad 
boslath~rus 
bronkruid (montia) 

cichorei bermen 
dennenorchis naaldbos 
drijvende water- 
weegbree leemkuil 

gele dovenetel bossen 
gevlekte orchis 
groot sprinczaad nat loofbos 
grote wolfsklauw heide, zandbermen 10 
guldenroede bos-/heidebermen 
glad biggekruid akkers. 
hokjespeul leemkuilen 
jeneverbes heide, beekwallen . 
kamvaren 

korenbloem akkers, bermen 
korensla akkers 

lavendelheide natte heide 
lange zonnedauw natte heide 

maagdepalm houtwallen 
malaxis 

muggen0 r c his blauwgraslanden 

parnassia blauwgraslanden 

mig hertshooi 
rozenkransje heidebermen 

Siberische winter- 
postelein vochtkg loofbos 
Spaanse 'ruiter 
spiégellrlok j e 
steenbreekvaren 
stofzaad 

trilgras 

veenbes 

waterpostelein 
wate rpunge 

wilde marjolein 

aweedse kornodje 
zwolse anjer 

ve,dwene~ 

X 

T 

? 

b 

standplaats 
gegevens 

? 

natte hei, bermen 

aantal vindpl. , toege 
nomen + l40-50  

3 
6 

afge 
nomen 

X 

8 . 

&l85  

3? 
2 
? 
1- 2 

i 
1- 2 

leemkuilen,-bermen 4 
akkers lv.alg. 
leemkuilen,-bermen 3 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

houtwallen 
heidebermen(nat) 
bermen 
kwelbeekjes 

5 ' 
3 



Eeii act.ualigering vrin de tobel - Henk Menke 

Het meest intrigerende van de tabel (die ook uitdrukkelijk niet volledig was!) was de kolom van de 
verdwenen soorten. 
De tabel telde achtenzestig soorten. In 1986 werden daarvan eenendertig als verdwenen beschouwd en vijf 
soorten  aren van een vraagteken voorzien. 
Van die eenendertig zijn er vier teruggevonden: de Kleinste egelskop, de Rechte ganzerik, de Waterpostelein 
en de Steenanjer (= Zwolse, resp. Heideanjer). 
Los van de groeiplaatsen die Egbert al noemde, verscheen de 
Waterpostelein vorig jaar spontaan in mijn tuin! 
De Steenanjer is decennia geleden door mensenhand ingezaaid 
langs de Vaassense Binnenweg en kwam blijkbaar precies op de 
goeie plek terecht, want hij heeft daar standgehouden en zich 
zelfs aardig uitgebreid. 

Van de vraagtekens blijken er twee nog aanwezig te 
zijn: Drijvende watenveegbrce en Grote wolfsklauw. Moeras- 
zoutgras is enkele jaren geleden in het Wisselseveen teruggevonden, maar ik twijfel of het er nog is. Ook de 
Bleekgele hennepnetel blijft een vraagteken. En de Guldenroede moet als verdwenen worden beschouwd. 

Een andere kolom noemde in 1986 de afgenomen soorten. Kamvaren, Knollathyrus en Veenbes 
inoeten helaas verhuizen naar de kolom verdwenen soorten. Gevlekte orchis, Stofzaad en Vleugeltjesbloein - .  

zijn in het vraagteken-stadium beland. 

Ik noemde al het intensievere speuren van de laatste tien jaar. Dat heeft verscheidene verrassingen 
opgeleverd. Een (alweer onvolledig) lijstje van de rode-li~stsoorteii onder de toppers, nlet vermelding van de 
vinders en het zeldzaamheidsnumtner volgens de rode lijst. 

Gesteeld glaskroos (EdeB, 4), Duitse 
brem (EdeB, l), 
Stekende wolfskla~~w (EdeB, op mededeling 
van derden, 4), Deimenwolfsklauw (MvG, 1) 
en Ongelij kbladig fonteinkruid (HM,3). 

Het voortbestaan van de eerste twee moet 
intussen alweer van een vraagteken worden 

voorzien. 

En behalve de laatste zijn het waarschijnlijk geen nieuwe vestigingen, maar 
groeiplaatsen dic niet ecrder (bij ons) bekend waren. Het Ongelijkbladig fon- 
teinkruid is wel een nieuwe vestiging: die groeit in de westelijke ontzandingsplas 
van het Kievitsveld. 

Egbert eens: de algemene teneur is nog steeds een achteruitgang. 
kunnen we vestigen op grootschalige natuurontwikkeling, zoals 

in het Wisselseveen wordt toegepast. Daar kwam, zo lezen we bij Geldersch 
Landschap, de Mocrasvaren weer terug. En. vcrscheen langs diezelfde Kievits- 
veldplas intussen niet Zonnedauw en Moeraswolfsklauw? 



De KNNV in actie voor het behoud van Vossenbroek! 

Wie de doelstellingen van de KNNV, zoals die zijn verwoord op de binnenpagina van het omslag 
van 'Watura" van nu, vergelijkt met die uit de jaren '70, zal daarin een opvallend verschil opmerken. 
Tliaiis luidt de redactie: "De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstiidie, naatuurbe- 
scherming en natuurbeleviiig." 
Voorheen was de tekst" "De vereniging heeft als doel het verbreiden van kennis der natuurlijke historie in 
de nlirnste zin en daarnaast o.a. het ondersteunen van acties, die gericht zijli op dc bescherming van natuur 
en landschap." Dat laatste klonk wat dyiamischer: actie, gericht op de bescherming van natuur en 
landschap. 

Zo'n actie was die, waarbij onze afdeling zich in de jaren l972 en 1973 heeft ingespannen om het 
natuurgebied Vossenbroek voor aantasting door Rijksweg 50 (nu A50) te behoeden. Het door Rijkswater- 
staat ontworpen tracé voor deze weg zou dit laatste Elzenbroelbos van enige omvang op de Oost-Veluwe 
namelijk doorsnijden en daarmee enorme afbreuk doen aan de grote natuurwaarde van dit gebied. 

De afdeling liet het niet bij enkele kwalitatieve uitspraken: een aantal leden vormde een werkgroep; 
ze inventariseerden het gebied en schreven een rapport: "Vossenbroek, bedreigd natuurgebied", dat in janu- 
ari l973 werd uitgebracht. Beschreven werden het f-.siscli milieu, de vegetatie en flora en fauna, de be- 
dreigingen, en teslotte werd een aantal alternatieve tracés voor de geplande autoweg voorgesteld. Ter illu- 
stratie: in Vossenbroek werden niet minder dan tweelioiiderdvijfenzeventig planteiisoorten waargenomen, 
bij een landelijk gemiddelde van zeventig per km2. De grote verscheidenheid van milieus boden vele vogels 
een gunstig territoir; niet minder dan honderd vogelsoorten, waaronder zeldzame, werden waargenomen. 

Een eveneens ernstige bedreiging vormde het recreatieproject Vossenbroek, waartoe o.a. recreatie- 
plassen zouden worden aangelegd. In de conclusie van liet rapport werd dan ook met nadruk verzocht het 
voorgenomen tracé van de kjksweg 50 te wijzigen en af te zien van plannen tot het ontwikkelen van een 
recreatiecentrum in het gebied. Uitdrukkelijk werd door de afdeling duidelijk geinaakt, dat de KNNV ervan 
overtuigd was dat de verkeersdruk op de dorpenweg moest worden verlicht, maar dat het tracé van Rijks- 
weg 50 buiten het gebied van Vosseiibroek moest worden geprojecteerd. 

Het rapport werd aan diverse overheidsinstanties voorgelegd, waaronder uiteraard de Rijkswater- 
staat. In maart 1973 had een delegatie van de KNNV een gesprek met de toenmalige minister van Verkeer 
en Waterstaat, Udink. De binnenkomst in het gebouw van het ministerie was niet bemoedigend. Wij meld- 
den ons keurig bij de receptie, warop een beambte naar het secretariaat van de minister belde met de me- 
dedeling dat er zich weer een actiegroep had aangediend. De toon verraadde het nodige dédain voor dat 
soort lieden. Maar de ontvangst door de ininister, bijgestaan door de toenmalige hoofddirecteur van de 
Rijkswaterstaat was zeer correct. Helaas werd al spoedig duidelijk dat hij het niet verantwoord achtte de 
aanleg val liet gedeelte Apeldoorn-Heerde in Rijksweg 50 uit te stellen. 

Intussen had zich een "Actiegroep Rijksweg 50" gevormd die snelle realisering van Rijksweg 50 
bepleitte. Als vignet hadden zij een doodskop met de woorden "Rijksweg 50 nodig7' gekozen, niet erg sub- 
tiel, maar wel indringend. Zij timmerden letterlijk en figuurlijk flink aan de weg. 

Was de reactie van de zijde van de Rijkswaterstaat op niveau, dat kon niet niet gezegd worden van 
het gemeentebestuur. Niet geremd door enig begrip voor ecologie merkte een raadslid op dat "de mooiste 
plantjes kunnen worden overgeplant, als er Inaar genoeg aarde aan zit." (Noord Veluws Dagblad, 11 janu- 
ari 1973). En bij het bezoek van Sinterklaas aan Epe in november 1972. verzocht de burgemeester hem 
"niet zijn gezag hem een handie te helpen oiii een aantal inensen tot de orde te roepen. Een groep mensen 
die door de aanleg van de weg een stukje natuurlijk milieu verloren ziet gaan en daartegen wil vechten." 

De KNNV ging echter door met haar "bedenkelijke" actie om het natuurgebied Vossenbroek te 
behouden. De ook toen al bestaande rubriek "Tussen I-Ieuvels en Rivier" werd elke week naar analogie van 
Cato, die al zijn redevoeringen besloot met "Cetenim censeo Cartliaginem esse delendam" (Verder ben ik 
van mening dat Carthago verwoest moet worden), besloten met de uitspraak: "Overigens zijn wij van me- 
ning dat Vossenbroek behouden moet blijven." 

Maar het mocht niet baten. In l974 werd met de aanleg van Rijksweg 50 begonnen, zoals in de 
tweede herziene druk van "'Vossenbroek bedreigd natuurgebied nioest worden vastgesteld. 

Toch werd op een front wel succes geboekt. In maart 1973 vroeg Rijkswaterstaat vergunning aan 
voor ontgronding van een gebied, gelegen in het landgoed Vossenbroek tussen de rijksweg en het Apel- 
doorns Kanaal, met de bedoeling hieruit zand te winnen ten behoeve van de wegaanleg. In dezelfde tijd 
diende de Heidemaatschappij een ontgrondingsaanvraag in voor de zuidelijker gelegen voormalige visvij- 



vers. Op een hoorzitting deelde de Recreatiegemeenschap Veluwe het standpunt van de natuurbescher- 
rningsinstellingeii op grond van het rapport Vossenbroek, dat aan de zuidelijker gelegen ontgronding de 
voorkeur moest worden gegeven. En dat werd het Kievitsveld, een thans door de KNNV gewaardeerd ex- 
cursiegebied. 

De KNNV-afdeling EpeIHeerde heeft liet grote voordeel veel keiinis in huis te hebben, waar het de 
waarden van natuurgebieden betreft. Daardoor kan zij met kracht van argumenten zich inzetten voor be- 
scherming en behoud van de natuur. 

In de bijna vijfentwintig jaar die verstreken zijn sinds "Vossenbroek" is er gelukkig, wat de attitude 
van overheid ten opzichte van de natuur betreft, veel ten goede veranderd. Wij verwachten, als we nu onze 

? 

natuurbeschermingstaak - overeenkomstig de nieuwste redactie van de doelstellingen - willen uitoefenen, 
niet meer "tot de orde" te zullen worden geroepen (Sinterklaas is als wijs man trouwens nooit op dat on- 
zinnige verzoek ingegegaan). Maar toch . . . . '"Weest altijd op Uw hoede: brave lieden legt men vele la- 
gen," zei de Romeinse tragediedichter Attius reeds in de tweede eeuw voor Christus. 

Jan van Zellem. 

En nu? 

Het Vo~~enbroek in 1996. 
Sedert twee jaar is liet Vossenbroek, of liever wat er nog van rest, weer opengesteld voor het pu- 

bliek. Eindelijk mogen we er weer komen. 
Tijdens een druk bezochte excursie (vijfentwintig deelneniers) op zondag 14 april jl. leidde Bauke Terpstra 
ons rond in dit gebied. 

Op het hoge deel aan de Westkant van de Wiemanstraat (Zuuk) liepen we eerst even rond. Dit deel 
is zandig en droog. Er liggen akkers, omzoomd door houtwallen en een waterloopje. Bauke wees ons op een 
bewoonde Dassenburcht die met verschillende uitgangen in de houtwal uitgegraven is. 

De akkers aan de andere kant van de weg liggen braak en werden enige jaren met "onkruiden" in- 
gezaaid, onder meer voor de bijen. Ze zien er nu, in verdorde staat, kleurig uit. 

Het meest interessante deel, maar tevens het minst toegankelijke, is het restant van een Elzenbroek- 
bos, ook am de oostzijde van de Wiemanstraat gelegen. Veel kwelwater uit het Veluweinassief komt hier 
omhoog en heeft in de loop der tijden dit in Nederland zeldzame bostype doen ontstaan. De bodem is er, 
ook na de vele droge maanden, erg nat. Hij bestaat uit pikzwarte, door allerlei plantenresten ontstane 
moddder. In normale jaren staat hier zó veel water, vertelde Bauke, dat er zelfs met laarzen geen doorko- 
men aan is. Nu hielden we, soms van pol tot pol stappend over de verende veenlaag, nog likt droge voeten. 
Door de gevarieerde begroeiing met vooral els en wilg, maar ook met Vuilboom, Krent, Eik, Lijsterbes, 
Kamperfoelie, Hop en Braani, moet het hier zomers een echt oerbos lijken. Er zijn namelijk veel oude stob- 
ben en omgevallen bomen, die overdekt zijn met mossen en Smalle stekelvaren. Brandnetel en Kale jonker 
zullen de weg versperren voor wie er later in de tijd wil doordringen. Bramen doen de rest. 

In de kleine watergangen en een oude afwateringssloot groeien Gele lis, Beekpunge, Dotterbloem 
en Smalle waterkers, nu alleen nog in een pril, maar zeer helder groen stadium. Elzenzegge en Pitrus gaven 
wat houvast voor onze voeten. Al deze kruiden zullen straks omhoogschieten en de doorgang versperren. 

Aan de oostkant van dit bos, pal bij de autoweg, groeit Zwarte bes, yaarvaii de jonge knoppen zo 
duidelijk naar Cassis ruiken. Verderop zien we drie Reeën. 
Er is eertijds Douglas (voor de jaclit?), aangeplant, wat hier natuurlijk heleinaal niet thuishoort evenmin als 
de nu zeer bejaarde en deels omgevallen populieren. 
Aardig om te zien was, hoe een paartje Staartmeesjes bezig was een nestje te bouwen, pal tegen zo'n oude 
populierenstam aan. 

Bauke betreurt het, dat van een goed beheer in dit bijzondere bos geen sprake is. Hij vreest alleen 
verdere aantasting, aangezien de nieuwe eigenaar, de AMEV nog geen blijk heeft gegeven van enige inte- 
resse in de natuurwaarde van het Vossenbroek. Alleen de jaclit viert er hoogtij, al is het ongebreideld uitzet- 
ten van fazanten hiervoor nu verboden. 

MOETEN WE R L 5  KNNV NU NIET WEER ACTIE GAAN ONDERNEMEN? 

Een opnieuw bezorgde excursieganger. 



MILIEUMARKT 
OP ZATERDAG 29 JUNI 1996 

VOOR DE VIERDE KEER IN SUCCES5IE WORDT DEZE MARKT IN EPE GEHOUDEN, 
VÓÓR HET BORDES VAN HET GEMEENTEHIJIS, 

EN NATUURLIJK 
l5 OOKONZE KNNV-AFDELING MET EEN STAND VERTEGENWOORDIGD. 

DIT JAAR KUNT U REKENEN OP EEN GR0075, LUDIEK FESTIJN, WAAR- 
AAN VELE "GROENE" VERENIGINGEN HUN MEDEWERKING GEVEN: 

NUON TOONT ER EEN NIEUWE, ELEKTRISCHE AUTO. 

ER STAAT EEN GROTE BU5 MET AL-LERHANDE MILIEU5PARENDE 

APPARATUUR (ONDER MEER EEN ZONNEBOILER). 

DE DIERENBE4CHERMING ORGANISEERT EEN VOSSENJACHT 
VOOR DE KINDEREN. 

ER ZIJN KRAMEN VAN: 
DE BEKENSTICHTING, 

DE VERENIGING MILIEUZORG, 

SARI, 

ECOTEAM, 

GEMEENTE EPE, 

DE "KRINGIHOGEKAMP", E.A. 

VERDER ZIJN ER PLANNEN OM KOFFIE TE SCHENKEN, 
EN MUZIEK EN BLOEMEN ZUL-LEN HET GEHEEL OPLUI5TEREN. 

WIJ KUNNEN VOOR DEZE DAG EN VOOR DE VOORBEREIDINGEN NOG BEST HULP GEBRUIKEN. 
WILT Ú ONS HELPEN, NEEMT U DAN CONTACT OP MET: 

MEVROUW LOUS HEINE, 
BERKENOORD 60, 

0172 AW VAASSEN. 
TEL. 0 5 7 8  - 5 7 6 6 2 8 .  

KOMT U IN ELK GEVAL- OP DEZE MARKTDAG EVEN AAN? 



Meerdaagse vakanties van onze afdeling. 

Ons onlangs overleden KNNV-erelid Dick Semler uit Twente had een half uur nodig om zijn mede- 
leden zo ver te krijgen, dat ze zich in het toenmalige Natuurvriendenhuis Hertogenwald in het Belgische 
Jalhay naar binnen waagden. Maar onze leden stapten in oktober 1973 lustig op het door klimop overwoe- 
kerde huis af, waar je door een nogal vervallen serre met klemmende schuifdeur naar binnen kon. Dat was 
het begin van ons eerste "herfstkamp", dat in die tijd nog een week kon diiren. 
Het was een fijne week met ontdekkingen in een toen voor ons nog onbekende streek. Het huis lag in een 
heuvelig heggenlandschap; in de naaste omgeving stroomde de wilde Hoëgile, er waren de uitgestrekte moe- 
rassen van de Hautes Fagnes - en zo'n wandeling over de "Zeven weitjes" vergeet je nimmer. 
's Avonds werden er allerlei gezellige dingen gedaan, maar vooral is in mijn herinnering gebleven de gi- 
taarmuziek en zang van onze beheerder. Als koorknaap had hij van de paters zangles in Lyon gehad. In de 
kathedraal zong hij eens een kwartier lang solo! 

Midden in de week kreeg het landschap nog een bijzonder accent: er was 's nachts sneeuw gevallen, 
waardoor het heggenlandschap nog markanter getekend werd. 

De herinneringen aan latere herfstkampen zijn te veel om in klein bestek op te noemen. Voordat we 
illoesten afstappen van een hele week vakantie hadden we de volgende reizen achter de mg: Hotton (1974, 
'75' 76, '79, '89); Codinne (1977), Vlieland (1978), Comblain-au-Pont en Wanne (1980); Wanne (1981); 
Ovifat (1982); Hall (1983); Vertlie (1984); Berg (1985); Vierves (1986); Fraipont (1987) en In der 
Schnat (1988). 

Met enige zorg keek onze toeiunalige voorzitter, Frans, mij aan, toen wij in Comblain-au-Pont 
aanlavamen. "Moeten we in dat gebouw, een biologisch centrum, bivakkeren?" - Maar ondanks de gebro- 
ken ruit in de voorgevel en de haveloze kozijnen hebben we er een paar goede dagen doorgebracht. We 
moesten hier zelf koken. Met enige afschuw kreeg boerenzoon Roe1 een gestoofde maïskolf opgediend. 
"Kun je dat eten?" En hoe we ooit aan die lekkcre appelmoes gekomen waren? Tijdens een excursie kwa- 
men we op een pad van de Grande Randonnbe een omgekapte boom tegen, teken dat je er niet door mocht 
vanwege de jacht. We zijn er overheen geklommen en even verder lagen in het dichte sparrenbos kleine rijpe 
appeltjes, zo om de tien meter langs het pad. Ze smaakten heerlijk en we hebben onze rugzakken ermee 
gevuld. Maar opeens hield de gave des velds op, precies voor een jacllthoogzit . . . . . . . . .Hebben we reeën 
en zwijnen zo niet het leven gered? 

In dat biologisch centrum hielden we het toch niet zo lang uit. Na een paar dagen verhuisden we 
naar het kasteel van Wanne, waar we helaas ook maar genoegen moesten nemen met een grote zaal met 
stapelbedden, omdat de kleine kamers al bezet waren door een groep aardige, maar geestelijk gehandicapte 
kinderen. Toch was Wanne een aanmoediging om daar nog eens een volgend jaar temg te keren. 

En toen werden we verrast door een roze gekleurde Ambleve. De waterval van Coo deed onwerke- 
lijk aan. Tijdens een wandeling naar Malmédy ontdekten we de kwalijke veroorzaker: een behangfabriek - 
het zal wel van Belgisch bloemetjesbehang geweest zijn - braakte zijn afgewerkte verfstoffen in de rivier. ui 
Holland maken ze er weer drinkwater van! 

Een van de boeiendste natuurervaringen was in een bos vlak onder de eerste hellingen naar de Hoge 
Venen. Waar kwam opeens dat lawaai van die bromfietsen vandaan? In zo'n fraai stil bos houden ze toch 
geen motorrennen? Wij erop af en groot was onze verbazing dat boven de helling een kolom vogels rond- 
draaide . . . . Kraanvogels! De venvarring binnen die kolom scheen groot, maar opeens een luide schreeuw 
e11 prompt formeerde zich in alle stilte een aantal V-vormige formaties. Of toch niet helemaal naar wens, 
want weer en schreeuw en opnieuw "hingen" de kraanvogels in een kolom, terwijl ze een oorverdovend 
lawaai maakten. Opnieuw een schreeuw en toen oi~tstoild geluidloos een formatie die blijkbaar wel voldeed. 
De honderdtachtig kraanvogels kwamen in keurig samengestelde V-formaties vlak boven ons hoofd over- 
vliegen. Onvergetelijk! 

Vaak hadden we in die tijd de Natuurvriendenhuizen voor ons zelf Hotton, Fraipont, Verthe en In 
der Sclmat. Als we dat met anderen moesten delen leverde het zeldeii problemen. Alleen in Berg in de Eifel 
komen we niet meer terug. Het prachtige huis nabij het Ahrdal, helemaal door vrijwilligers gebouwd, werd . 
beheerd op een manier, waarop je het gevoel kreeg weer in 1940-'45 terecht gekomen te zijn zijn, ondanks 
de goede bedoelingen van de zetbaas. Hij zou alles wel even regelen. Toch hebben we onze eigen excursies 
gelopen. Hebben jullie weleens een Waterspreeuw onder water zien vissen? 

Aan natuurgenot hebben we daar veel beleefd, dank zij ons eigen organisatievermogen . . . . 



Ook Goditme aan de Maas had een bazige maardin, die ons liet vervuilde l ~ t ~ i s  liet schoonmakeii en 
toen nog niet tevreden was. Ons Statenlid, Wout, werd 's morgens na negen uur de toegang tot de trap en 
zijn kamer ontzegd. Hij iiioest maar in zijn overhemd op stap, een jack halen mocht zelfs iiiet. Zelden heb ik 
bij zo'n gelegenheid gescholden en nu moest dat ook nog in het Frans! 

We kvc~ailen midden in een van die herfstvakanties, 
na een regenrijke geologische excursie onder leiding van 
Co, niet veel kleiige psammiet in Nainen, om een concert 
van ons eigen regionale jeugdorkest bij te wonen. Met onze 
modderige sclioeiien en vuile kleren kregen we een ere- 
plaatsje op het versleten rode pluch van de schouwburg. De 
kittige, mct goud onihaiigeii daine, die ons zo vriendelijk 
ontving, sprak ons vanaf het podium toe als "tine grande 
députation Neerlandaise". 
De jongelui uit onze streek hebben "De Nacht op de Kale 
Berg" mooi gespeeld. 
De terugtocht langs de donkere onbekende wegen duurde 
wel erg lang. De auto van Leo haalde op de niet zo kale 
bergen net niet de zestig kilometer per uur. 

Het huis Hurlevent in Fraipont had een zeer geschikte beheerder genaaiiid Henri. Hij wist onze 
ldnderen aan te zetten tot het geven van een concert in de ruime kelder van het huis. Onderuitgezalct na het 
voortreffelijk eten, door Anneiniek bereid, hebben alle reisgenoten geluisterd, en hebben wij, als ouders, 
trots rondgekeken. 
Er liggen behoorlijke wandelpaden in het land van Herve. Frans is er zijn "hekkenserie" van dia's begon- 
nen. 

Bij toenemende vrije tijd wordt het steeds moeilijker om gezanienlijk een week inet vakantie te 
gaan. De door vele verenigingen niet gewenste vakantiespreiding speelt daarin een hoofdrol, zo ook in onze 
afdeling. Onze herfstweken zijn ingeschrompeld tot weekends. Ook dan valt er wel wat te beleven, denk 
alleen maar eens aan die fraaie wandeling rond het Zwillbrockerven of aan het gehelmde bezoek aan de 

De huizen, vakantieboerderijen of herbergen van Waimes, Ransdaal, Cottessen en Winterswijk - 
we maakten dat allemaal niee - hadden royale oiiderkomens voor de deelnemers en ondanks de korte duur 
van ons verblijf bewaren we aan die weekends kostelijke herinneringen. 
ons verblijf bewaren we aan die weekends kostelijke herinneringen. 

Tweemaal hebben we ook in het voorjaar een lang weekend meegenid .  Eenmaal in het natuur- 
vriendenhuis van Marialaach en de andere keer in het biologiecentrum Marie-Victorin van Vierves. Van dat 
voorjaarskanlpje blijft ons de fijne deskundige leiding van Kurt en Brigitte bij. 

Tijdens de wandelingen hebben we, vooral in de eerste jaren, een lijst van waarnemingen bijgehou- 
den. Misscliien niet erg wetenschappelijl<, inaar met het doorbladeren van het geschrift word je er weer eens 
aan herinnerd, hoe rijk de natuur in vroeger tijden nog kon zijn. Zullen we er nog eens een weel< op uit kun- 
nen gaan? 

Dik Koopmans. 
April 1996. 



De geboorte van "De Knotwilgjes" 
Het was tijdens een vergadering van KNNV-afdelingen uit de regio, dat Els Hendriks een papiertje 

doorgaf naar Frans van Noorden en Dik Koopmans. Kennelijk was de vergadering niet zo boeiend, want ze 
had tijd gehad om een tekeningetje te maken met twee Knotwilgen erop. Er stond een tekstje onder gekrab- 
beld, dat helaas verloren is gegaan. Het kwam er wel op neer dat de ene wilg iets tegen de andere zei. Ver- 
moedelijk sloeg het op het onderwerp van de vergadering, misschien ook wel op een opmerking over de 
wilgenknotactie, die de afdeling Deventer (waar Els Hendriks bestuurslid was) had ondernomen. 
Frans, van huis uit een "krantenman" reageerde met: "Dat is leuk voor Natuurklanken!" 

Een goed redactielid heeft altijd voelhorens uitstaan voor zulke dingen. 
In analogie met de vissenkom met twee goudvissen, die indertijd in "De Groene Amsterdammer" het weke- 
lijks gebeuren bespraken, zag hij wel iets in deze Ibotwilgjes. Ze zijn dan ook vanaf die tijd regelmatig in 
Natuurklanken verschenen. Soms had een redactielid al van te voren een idee voor een tekstje, maar 
vaak kristalliseerde dat pas uit tot een bondige conversatie tijdens de drukke, maar gezellige "knip- en 
plakavonden". 

We zochten een paar "goeie ouwe" uit voor dit jubileum-nummer. De oudste die we konden vinden 
stond in de Natuurklanken van juni 1984 en luidde: "Wat doet U altijd met UW jonge katjes?" 
Aanleiding was waarschijnlijk een spotprent uit de Volkskrant, waarop drie aan een boom gebonden hon- 
dengeraamten, met daarnaast een man die tegen die boom stond te plassen. 

Een gewezen redactielid. - 
(Zelf schreef ze "oud'', maar dat vinden wij overdreveí?). 

+leb je ook gehoovd dat onze kappe.v met openG\aardC\o~f 
vent? 

Waavom G\eL jij de Lol<kepr~ik op? 

Deze Pat~~rk lanken gaaf oveir de velatie. I-.lant - dier. 

p ,lf J k  ben goed gel<no+j daclro~n heb ik geen lasi- van 

winferi-ene.n. 

@ % 
E? Y( Gel< h>, inenscn hebben +enen onn hun "oeton. 

;&w& 
., ,c . 

1 Wij zijn weer ge~iIi i~geknoi. 

P.S. Agnes heeft. me iets heel leuks cadeau gedaan: haar oude Natuurklanken! De keurige touwtjes waar- 
mee alle jaargangen saamgebonden waren zijn hier en daar in het ongerede geraakt en ik ben meteen 
begonnen met de losgeraakte exemplaren weer op volgorde te leggen. En toen vond ik het ECHTE eer- 
ste wilgje, in hct april/mei nummer 1984. Met introductie en oorspronkelijke tekst, die luidde: 

De ene wilg verwij-t; d e  andere d a t  ie kno-t;s is! 
Daardoor komt die vergeten vergadering anno toen opeens in een bepaald licht te staan, vind U ook niet? 

Micky Haselhoff-Marsman.- 



UNGII,ORE 
: WAT DE MEESTE MYCO&OGEN NIET WETEN. 

Zoals verscheide~e mensen bekend is doe ik, als contactpersoon van de paddestoelenwerkgroep, 
sinds een paar jaar ernstige pogingen kennis te vergaren in de iilycologie. Ondanks geweldig veel hulp en 
opbeurende woorden van vele doorkneden: heb ik nog niet eens een tipie van de sluier opgelicht, van wat er - - 
ilemaal te leren valt. (U weet toch: geleerdheid begint met begrijpenehoe bitter weinig je weet - maar zelfs 
dat stadium heb ik in de mycologie nog lang niet bereikt). 

Er zijn mensen die al zo zoveel algemene kennis vergaard hebben, dat ze niet genoeg uitdagingen 
meer tegenkomen in de reguliere paddestoelogie. Die gaan zich dan vaak specialiseren. De één concentreert 
zich op de Slijmzwammen, de andere op de Houtzwammen, of de Plaatjeszwammen of de Gaatjeszwam- 
men, en dan blijven ze net zolang peuren, tot ze weer iets vinden wat ze nog niet tvisten. 

En nu ik! Dank zij een "Natura" uit de jaren '40, die Frans van Noorden ons, als redactie van Na- 
tuurklanken, ter leen gaf, ben ik op het spoor gekomen van een inycologische zijsprong, waarin ik naar mijn 
stellige overtuiging wél goed zou kunnen worden en die richting heet F U ~ I L O R E .  

Waar alle mycologen die ik mocht ontmoeten categorisch aan voorbij gegaan zijn, is: 
HOE ZIJN DE PNIUESTOELEN OP /\ARDE GEKOMEN? 

In heel korte tijd ben ik met hulp van wat summiere gegevens toch al een aardig eindje op weg. 
Toen namelijk Noach zijn ark aan het vullen was, om met zijn complete levende have de zondvloed het 
hoofd te bieden, miste hij het Everzwijn. De tijd drong: de valreep begon al onder te lopen en ofschoon de 
gerst ook nog afgedekt moest worden, gingen de dieren toch voor. Noach ging dus het laatste beetje vaste- 
land op en gelukkig trof hij niet al te ver weg het Everzwijn, dat vastgeraakt was in een ordeloze braam- 
struik. Het schuim stond het arme, wanhopig worstelende dier op de lippen en hij was zo uitgeput, dat No- 
ach hem naar de ark moest dragen. Veel tijd restte er niet mecr. Het zwijn werd wat slordig neergegooid, 
want de loopplank moest naar binnen en de luiken gingen dicht. 

Uren later pas had Noach tijd om zich opnieuw om zijn laatste gast te bekommeren. 
Hij vond hem, in redelijk goede conditie, naast de vaten met gerst, die hij bezig was te sluiten op het mo- 
ment dat dit verhaal feitelijk begon. Helaas waren die volgelopen met regenwater en om de zaak nog verve- 
lender te maken, dreven er op het wateroppervlak van het grootste vat grote schuimvlokken - ja, inderdaad, 
die welke het Everzwijn om de bek had gehad, heel walgelijk dus. 

Nou had Noach uiteraard inspannende dagen achter de rug en voor het moment had hij even geen 
zin in dit nieuwe probleem. Eerst slapen maar, en morgen verder kijken. 
Door alle werkzaamheden passeerde er meer tijd dan hi-j zich voorgesteld had, maar op een dag kwam hij 
toch aan de gerst toe. Wie weet viel er nog wat te redden? 

Wat hij aantrof in het ruim met de vaten verregende gerst verraste en verwonderde hem zeer. Het 
Everzwijn lag half op zijn rug te slapen, het schuim om zijn lippen had plaats gemaakt voor een aangename 
glimlach. Vogeltjes kwinkeleerden en vlogen frivole cirkeltjes rond Noachs hoofd - zelfs de Merels vochten 
niet meer. De hyeana's lagen vriendelijk naar de poema's te knipperogen, de vossen vlooiden de konijntjes 
en in de poezenmand sluimerden de muizen. 

Bij inspectie van de gerstvaten zag Noach zoveel verscl~illeilde sporen er rond omheen, dat hij be- 
greep dat alle dieren van het - daar bij ongeluk ingekomen - regenwater gedronken hadden. En wat hij nog 
meer ontdekte was het fascinerende bouquet dat de vloeistof verspreidde, met name die in dat ene, grote vat, 
waar alle sporen zich ook feitelijk op concentreerden . . . . . . 

Enfin, bij alle narigheid eindelijk een meevaller: U begrijp het al - het bier was ontdekt! 

Noach noemde de samengestelde substantie die hij na analyse in het Everzwijnenspuug aantrof 
schimmels. Zo heet het nu nog steeds, maar als de materie overgaat naar een hogere ontwikkelingsfase 
zeggen ze er zwammen tegen. En dan gaat het allemaal weer heel anders: Er kwam ooit eens de duvel in een 
bos, die allemaal stukjes rondstrooide van een rimpelig oud wijfie, dat hij in een chagrijnige bui aan snip- 
pers had gesneden, en daar groeiden allemaal Morieljes uit. En omdat het een lief oud wijfje was en geen 
gemeen kreng, zoals die slijmige blekerik die later de Groene knolamaniet werd, zijn Morieljes lekker en 
niet giftig. Maar hoe dat allemaal precies zit weet ik niet - ik ben een beginner en dit is voor de vervolgcur- 
sus. "Groep zes" heet die geloof ik, tegenmoordig. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



Aandoenlyk - grappig - verbazend, 
Er zijn van die waarnemingen die in een van deze categorieën thuishoren. Zo ook de volgende belevenissen: 

Op een middag: een Map tegen het raam. Ik ging kijken en helaas, daar lag een Pimpelmees. Dood. 
Even luervoor Iiad ik nog gekeken naar het gedoe in het vogelbadje. Daar zat toen ook een Pimpelmees te 
drinken. Zou het dezelfde vogel zijn? 
Intussen kwam er een andere Pimpelmees aangevlogen. Het vogeltje kwam steeds dichterbij. Tenslotte zat 
hij of zij tegen de Vuurdoorn die tegen het huis aangroeit en van daar ineens op de grond naast de dode 
Pimpel. Mees hipte om het bewegingloze diertje heen en pikte toen even in de hals en tegen de rug van de 
dode vogel. Er gebeurde niets. Pimpel vloog weg naar een veilig struikje. Maar het hele verhaal herhaalde 
zich nog twee keer. Toen er voor de derde maal geen beweging in het dode kameraadje te krijgen was, gaf 
de Pimpelmees het op. Héél, héél aandoenlijk. 

Dikwijls haal ik vruchten op een boerderij. De vriendelijke mensen geven me vaak nog een zak met 
beurse vnichten mee. "Voor de vogels," zeggen ze dan. 
Deze winter was dat fruit al heel welkom. Op een gure dag sneed ik twee knotsen van appels open en legde 
ze buiten neer. De vogels aten er Bink van, maar toen de schemer viel was er toch minstens nog de helft 
over. Tot mijn verbazing was er de volgende morgen geen kruimel meer van te zien. 
Dit ging een aantal dagen zo door. Sleepte de vogels met de appels en peren rond, of kwamen er andere 
dieren op af? 
Op een morgen riep mijn echtgenoot: "Kom gauw kijken, wie er van de vruchten eet." En daar zat breeduit: 
konijn. Het smaakte zo te zien uitstekend. Dus konijn + appel of konijn + peer. Grappig he? 

De grond beweegt! Eerst denk je: ik ben gek. Maar het was heus waar. Over een oppervlak van 
ongeveer twintig bij dertig centimeter bewegen aarde cn bladeren alsof je een arm onder een deken beweegt. 
Woelmiiizen? Een mol? De graver liet zich absoluut niet zien. 

We hebben veel van deze ritten in perkjes en grasveld. Een dier bezig zien met graven, dat komt niet 
zo vaak voor. Al gauw kwam er een Roodborstje, toen zelfs een tweede. Als twee kleurige pendantjes zaten 
ze elk aan een kant van het bewegende bergje. Gespannen keken ze toe of er soms voedsel omhoog gewoeld 
werd. Later zagen we zelfs een Roodborstje bovenop een polletje gras meebewegen. 
De ritten zitten juist onder de oppervlakte. Dat die gangen niet instorten! En wat een kracht hebben die gra- 
vers. Boeiend en verbazend! 

Louk Witkamp. 
Dr~maatjes en meevaliérs 

1 mei 1996: De Eekhoorn is nu - zo te zien aan haar borsten - bevallen. Heel af en toe komt ze hon- 
gerig de uit de eendenmand in de boom om eten te zoeken. Maar dat is een hachelijk avontuur, omdat ze 
meteen belaagd wordt door een kraai, die ook een nest in de buurt heeft. Ik weet uit eigen ervaring hoe ver- 
velend het is om aangevallen te worden door een kraai en ik ben vele malen groter dan de Eekhoorn. Zij 
verdedigt zich door rond en rond een boomstam te rennen en dan heel stil te blijven zitten tot de aandacht 
van de kraai wegvalt. Dan kan ze stilletjes weg komen. Een drama dat zich bijna elke dag afspeelt. Alleen 
als liet dichtbij huis gebeurt kan ik de kraai verdrijven. 

Er zijn natuurlijk ook andere drama's. De merel is weer druk aan het nestbouwen, een paar dagen 
nadat het vorige leeggeroofd is door waarschijnlijk dezelfde kraai. Een Houtduif die tegen het raam is ge- 
vlogen herstelt zich op een tak door eerst flink over te geven. Uiteindelijk vliegt hij weg. 

Of de Zwartkop die hoog in een conifeer zo mooi zit te zingen, maar nog niet gezien heeft dat zijn 
vrouwtje net tegen liet raam is gevlogen en nu dood op de grond ligt. Ik hoop dat hij gauw een nieuwe part- 
ner vindt, omdat zijn zang zo'n belangrijk deel van mijn zomerse tuin is. 
Hoewel . . . . net als ik dit schrijf komt de vrouw-tjes-Zwartkop monter overeind en begint rond te huppelen. 
Hoe bastaat het: toch een "happy ending" in de vaak wrede natuur! 

Hilary Jellema-Brazier. 



Aanvulling op artikeltje 
NESTKASTJES SCHOONMAKEN 
van Els Koopmans in vorige nummer. 

Na toezending van enkele kleine popjes (tonnetjes) uit ons nestkastje, schreef Bob van Aartsen mij 
het volgende: 
" Je idee dat het vliegenpopjes zijn is juist. Het zijn 
vrijwel zeker popjes van Neottiophilz.lm prneustzlm, 
een onaangenaam dier, want de larven leven in vogel- 
nesten en zuigen bloed van de jonge vogeltjes. 
1n' de musea zijn zeer weinig van deze vliegjes; ik heb 
ze waargenomen op diverse plaatsen: ' t Harde, Ton- 
geren, Elburg, Nunspeet, Vijlen, St.Pietersberg, Geulle 
en Ootmarssiim . . . . . .  
. . . . . . . .  .van dit genus komt maar één soort in ons 

. - - - - . - - - 
land voor. " 

d%', f&pA..p'."u*bl/a /,XL >O/rnE+ 
&otti.~phLunpzuEuitwz -t "tOmSt/> '' 

Tot zover Bob. Onze vondst had dus waarschijnlijk niets met de dode hommels te maken. 
Met dank aan Bob van Aartsen, 

Els Koopmans-Groinmé. 

L E U W ~  van clv. dE ~ ; z 5 E C f & ; z 9  ZOEF 

Op drie plaatsen in onze regio loopt dit seizoen één van onze leden elke week een vaste route, om 
dagvlinders te noteren van april tot in september (monitoringroute heet dat). 
Op l l april jl. zijn de routes vastgesteld onder leiding van Chris van Swaay van de Vlinderstichting. 

Hilary Jellema-Brazier, tel. 0578 - 694662 loopt zo'n monitoringroute in Heerde, omgeving snelweg en 
fietspad. 

Els Koopmans-Grommé, tel. 0578 - 612083 doet dit in Epe in het Wisselseveen, en 
Bertus Hilberink, tel. 0578 - 572713 neemt het Kievitsveld voor zijn rekening. 

Meelopers zijn van harte welkom. Ze leren zo spelenderwijs het "vak" en beleven een kostelijk 
uurtje buiten. Samen overleg voeren over de naam van een soort kan heel belangrijk zijn. Het is bovendien 
nuttig dat de vaste waarneiliers een vervanger hebben, die het over kan nemen als zij zelf met vakantie zijn 
of op andere wijze verhinderd een week de route te lopen. 
Het lopen kost ongeveer drie kwartier, niet noteren mee, dus dat is best op te brengen. Bij slecht weer wordt 
er niet gelopen. 

Wie mee wil lopen kan het beste contact opnemen met de waarnemers zelf. 

De Insectenwerkgroep. 

11 OP EERSTE PAASDAG: 7 APRIL 1996ZIJN IN ONZE REGIO DE EERSTE 11 
Kouwmanteh 

GEZIEN ! ! 

WAARNEMERS: 

De Heer Strijk uit Vaassen. De Heer J.A. Mönck, 
Locatie: Niersensewegl Locatie: Rauwenhoffweg 

Gortelseweg, Niersen. t.h.v. Boshuis, Tongeren, Epe. 

Toen dit nummer ter perse ging hadden wij uit onze regio 



De waarnemingen die niet in dit blad zijii opgenonien zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor veraiit- 
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dal waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; Blii=Bertus Hilberink; EM=Erik Murris: FB=Frans Bosch; FN=Froukje Nijhop, HJ=Hilary Jel- 
lema-Brazier; JH=Joop Haselhoff; JOZ= Mevrouw Jeanne Oonk-Zegwaard; LW=Louk Witkanip; MF=Marianne 
Faber; MHM=Miclq Haselhoff-Marsman; TL=Trudy Looniali, WvW=Wirn van Waveren Hogervorst; 
en verder Bob van Aartseii, Tjada Amsterdam, M e m w  A.v.d. Berg, Mevrouw A.L. Bakhuis, Mevrouw Brum- 
melkamp, de Heer J. van Dalen, de Heer Dekker, de Heer J.A. Mönch, de Heer Strijk, de Heer Wiessenberg, de 
Heer F. Witkanip, 

&$f 
' Goudhaantje fl?,! 

103 Icoppeltje woont in coniferenhaag, maar 
Appelvink foerageert nu voor het eerst geregeld op de 
15/03 In de tuin, Norelholtweg, Epe. LW. zaadpluizen van de Guldenroede. 
28/03 In vogelbad, Norelholbreg, Epe. LW. d J Tuin Belvédereweg, Epe. MHM. 

03/04 + In Japanse kers, tuin Pelzerpark Epe. Goudvink 
04/04 idem. AHS. 09/04 Paartje in Japanse kers, tuin Pelzerpark, 
09/04 Drinkend uit vijver. Voor het eerst ook in Epe. AHS. 

Grauwe gans onze tuin! Belvédereweg, Epe. MHM. 
10104 Vandaag een paartje! Steeds samen bij de 08/04 5 exx. Visvijvers Venz, Emst. FB. 

vijver. Belvédèreweg, Epe. MHM. Grauwe vliegenvanger 
april fl.ielde1.l zich niet dagelijks, maar wel gere- 26/04 Met nestmateriaal i11 tuin Belvédèreweg. 

geld, bij de vijver. Vermoedelijk broeden ze Epe. MHM. 
diclzt in de bmui-t en af ei? toe konri er ook Groene specht 
eer1 "resewenzannetje " tizee). 03/04 Jachtlustweg, Epe. MF. 

14/04 3 exs. Norelholtweg, Epe. LW. 06/04 Gehoord op de Beukenlaan, Epe. LW.. 
15/04 Paartje in vogelbad, tuin 15/04 Tongerenseweg, WisseVEpe. FB. 

Norelholt~veg, Epe. LW. Grote barmsijs 
17/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 2 1/02 1 ex. tussen Barmijzen, Eikelkamp, 
Bainsijs Epe. FB. 
21/02 3 exx, Eikelkamp, Epe. FB. Houtsnip 
26/03 Honderden, in Toiigereii, Epe JOZ. 1 1/03 Vloog over de A50 
Bonte vliegenvanger t.h.v. Heerderstrand. FB. 
18/04 Bij zelfde nestkastje van vorig jaar. Tuin Keep 

Belvédereweg, Epe. MHM. 02/04 Zeer grote groep (zeker l000 vogels) vor- 
19/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. mend, samen met vinken. Massale zalig van 
Boompieper de Kepen. Tongeren, Epe, laan t.o. Anna's 
2/03 op de Renderklippen, Heerde. LW. Hoeve. EKG. 
Bosuil 06/04 Weer zeer grote groep, samen met vinken 
10104 3 e n .  in Lindeboom, hiin Vlijtweg, Epe. (zeker 1000 vogels). Kepen zingend. Nu 

's Morgens 2 exx. in Beuk en 2 in Den. in dorp Epe op oude berken en eiken rond 
Mevrouw A.v.d.Berg. Lohuizenveg. EKG. 

Buizerd 13/04 Koorzang, Molenpad, Epe. FB. 
april Veelvuldig cirkelend 02/05 Nog altijd een koppeltje in de tuin, Belvéde- 

boven Norelholtweg, Epe. reweg, Epe. Broedpaar? MHLM. 
Tot 6 exx. tegelijk. Klapekster 
Eenmaal paring gezien. LW. 10103 Tongerenseheide, Epe. FB. 

Fitis 10103 Greveld, Epe. FB. 
16/04 Renderklippen, Epe. LW. 07/04 JachtlustwegKoekenbergweg, Epe. FE. 
17/04 Gehoord bij Pluizenmeer. Heerde. MHM. Kleine bonte specht 
19/04 Tuin Norelholtivcg, Epe. LW. 23/03 Tuin Belvédèretveg, Epe. MHM. 
Gele kwilrstsaart 23/04 Bij Sprengeiiweg, Epe. LW. 
20103 1 es. Plasje Zwaluwenburg, 't Harde. Koekoek 

Hr. Dekker. 2 1/04 Gehoord bij Kievitsveld, Emst. Mevrouw 
A.L. Bakhuis. 



(Koekoek) 
24/04 Gehoord. Dellenweg. Epe. LW. 
Kokmeeuw 
02/04 In vol voorjaarskleed massaal op brood in 

tuin Epe (nachtenlang -6°C) EKG. 
Koperwiek 
02/04 Enkele exx. tussen veel Kramsvogels, Wis- 

selseveen, Epe. EKG. 
Kramsvogel 
02/04 Zeker 50 exx. Wisselseveeii, Epe. EKG. 
Pestvogel 
14/04 Stationsstraat, Vaassen, via telefoon-kring 

Vogelwerkgroep. EM. 
Raaf $. 
23/03 2 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
09/03 1 ex. Wisselseveen, Epe. EKG. 
24/04 In de tuin, Norelholtweg, Epe. Vaak in de 

clinch met kraaien en Buizerds. LW. 
Roerdomp 
3 1/01 Kievitweld, Ernst. FN. 
Roodborsttapuit 
06/04 Renderklippen EpeíHeerde. LW.. 
17/04 Renderklippen Epemeerde. Nu "vast". LW. ze 
Staartmees 
04/94 2 exx. "fladderen" iedere keer tegen raam. 

tuin Pelzerpark, Epe. M S .  
Sijsje 
28/03 Nog steeds geregeld een groepje 

op de pluizen van de Guldenroede. 
Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM. 

Tapuit 
20104 Tongerenseheide, Epe. F B. 
Tjiftjaf 
07/04 Op (eigen) terrein, Norelholtweg, Epe. LW. 
21/04 Eerste waarneming in onze tuin, Belvéde- 

reweg, 
Veldleeuwerik 
23/03 Renderklippen, Heerde. LW. 
Vink &i 

02/04 + Zie bij Keep, grote groepen in en rond 
06/04 Epe. EKG. 
Visarend 
12/04 Kievitsveld, Enist. FN. 
24/04 Cirkelend boven Vaasssen-N. 

en IJssel. J. van Dalen. .A 

Watersnip 
24/03 Wisselseveen, Epe. FB. 
Witgatje C. *:'L, l" 
07/04 2 exx. Wisselseveen, Epe. EKG. 
Witte kwikstaart 
08/04 Norelholtweg. Epe. F. Witkamp. 
Zomertaling 
09/04 o" bij Cannenburg, Vaassen. 

Mevrouw Brurnmelkanip. 
Zwarte roodstaart 
24/03 2 exx. Wisselseveen, Epe FB. 
26/03 Paartje in de tuin, Duisterestraat, Epe. JOZ. 
Zwartltop 
07/04 Eerste waarneming van dit jaar in tuin Bel- 

védereweg, Epe. MHM. 

15/04 o" Net aangekomen. Tuin Norelholtweg, 
Epe. LW. 

20104 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
22/04 9 "thuisgekonien", tuin Norelholtweg, 

Epe. LW. 

Atalanta Thessa atalanta 
14/04 In tuin Heerde. Hr. Wiessenberg. 
30104 Miissenkampweg. Wapenveld. HJ. 
Boomblauwtje Celastrzna argzolus 
20104 Tuin Norelholweg, Epc. LW. 
23/04 Eerste maal. Tuin Belvédereweg, Epe, langs 

coniferenhaag. MHM. 
Citroenvlinder Gonepterix rhavinr 
2 1/03 Tuin Norelholtweg, Epe. 
21/03 Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
2 1/03 le  ex. in tuin, Epe. EKG. 
07/04 Eerste maal in tuin Belvédereweg, 

Epe. MHM. 
07/04 * 10 em. in Pelzerpark, Epe. AHS. 
07/04 2 exx. tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Dagpauwoog Inachw io 
20103 l e  es. in tuin (op krokus), Epe. 
20103 In tuin, 't Harde Hr. Dekker. 
Gehakkelde aurelia Polygonla - 

16/04 In tuin Papenkatnps 
weg, Epe. FN. 

19/04 Op tijmplant, tuin 
Pelzerpark, Epe. M S .  y&..'----- 

Klein geaderd witje Pzeris napi 
16/04 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Klein koolwitje Pieris rapae 
17/04 Tuin Norelholweg, Epe. LW. 
18/04 Verscheidene exx. Pelzerpark. Epe. AHS. 
Kleine vos Agla~s urtzcae 
20103 Ie ex. in tuin (op krokus), Epe. EKG. 
2 1/03 Tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 9 
07/04 Tuin Norellioltweg. Epe. LW.. 
14/04 5 exx op vibiirnum in tuin Heerde. 

&" 
Hr. Wiessenberg. 

15/04 Eerste maal in tuin Pelzerpark, Epe, op 
viooltje. AHS. 

Oranjetipje Antocharis cardamines 
2 1/04 Eerste maal dit jaar in tuin aan Dellenweg. 

Tjada Amsterdam. 

van TL 
26\04 2 exa. Kloosterbos. Wapenveld. Zoon 

27/04 5 o" en l o Kloosterbos, Wapenveld. TL. 
27/04 Kievitsveld, Emst. Bhi. 
27/04 Tuin Zwartelandstraat, Epe. WvW. 
01/05 2 o" o" in weiland Pelzerpark, Epe. AHS. 
Rouwmantel AIvmphalis antiopa 
07104 Tussen Niersenseweg en Gortelseweg, Nier- 

sen. Hr. Strijk. 
07/04 Tongeren, Epe, t.h.v. Boshuis, Rauwen- 

hoffweg. J.A. Mönch. 
16/04 Bij Jagerstee, Epe. MF. 
19/04 Renderklippen, Epe. MHM. 
21/04 Zalkerbos, Zalk. EKG. 



(Rouwmantel) 
27/04 Op bloeiende wilg, Staltenbergseweg, 

Elspeet. Bob van Aartsen. 
01/05 Op bloeiende kers bij de Beekhorst,Epe. HJ. 
0105 Op nieuw (iets warmer) asfaltfietspad bij kruis- 

punt Beukenlaan, Epe. MHM. 
Tauvlinder Aglia tau 
01/05 Dellenweg, Epe. HJ. 

pzzzzql 
Aardhommel Bombus terrestris 
20103 Koningin, 1 ex. in tuin, Epe. EKG. ' 
25/03 Koningin, le maal in tuin Belvédèreweg, Epe. 

JH. 

(Boom)marter 
2 1/04 Holleweg/Norelholtweg, Epe. 

~ o ~ e l i j k  volgt 11ierovG meer. LW. A 
Damhert 
07/04 Hortlzoekenveg, Oene (stond 

ook in de krant). FB. 
Rosse vleermuis 
20104 Foerageert rond het middaguur, Wisselse- 

veen, Epe. FB. 

Steenmarter 
13/04 Dood es. Fortmond. 

Tijdens excursie Vogelwerkgroep. 

Blauwe druifjes 
2 1/04 Massaal in het Zalkerbos. EKG. 

Ruitjesbovist 
02/04 Oud ex., als open beker. Wisselseveen, Epe. 
EKG. 
Tondesmam 
02/04 Verscheide exx. op berkenstam bij spreng 

Tongerensebeek, Epe. EKG. 

Hazelworm 
22/04 Dood ex. Torenweg, Epe. 

Tjada Amsterdam. 
Levendbarende hagedis 
10103 Tongerenseweg, Epe. FB. 

Eti dan nu tot dot. e e n  poaend feeôtgedicht: 

Voor jnnr 

Boor cven i  Ik v r r t c l  IC wal 
Ik liil) vat idc~15 clc vlag maos uikcstokc-n 

()iiiiiclt <ie lucht ict,a '/,c-cr' 1i jxc~i ic~c. i .~  had 
( J C L ~ ~ R ~  cir ~i71t~ i í -11  naar ~ ~ I L T I ~ I C  11 r« kcn 

Yrr i  zri: "cinnr ii ieti - L : ~ c ~ c > I ~ -  01) til!'' 
En kerk of iiien cir Koriiriairi vrrmtii:hi.tc. 

1)~- wereld ar is  zo aij"J, zo wit, zc3 .it,il . . . 
Ik kc-r;-k cc-iic; hicr, ik krek c c n s  LIBRI' cri I8ckC 

1 
»RW iiiiifi 11~16 c ~ ~ ~ c - L I  vit<. \roosk>ji 

i i: [jc=.cl i,) v r r i r  tiin6 CTII k lok  In. klirikeri; 
<f 

witte inist. hili8 op L i r  ~ r n r t i e  mr.i 
t ; 'ik, 
\<L, L-, 

cri &erin d.L:nci cc-ri druipt-.nd l.~a;rrd lr blirikcn. 

ii,sklaps <-.cri klcur! 
iirl wa* ineens ontlokcri 

i,jkc zon vcgiilddc ren L& de i i r  
En  [17t:11 hrL, ik tic vla6 inlinr ui&-.stokcon! 

Jaciq. &hreurs 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agnes Henveijer, 

Pelzerpark 3, 
8 1 62 GA Epe. 
Tel. 0578 - 613703. 

TJ wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het schetna 
in de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnes ingeleverd te hebben. 

ZOOGDIERENWERICGROEP 
Contactpersoon Frans Bosch, 

Eikeikamp 65, 8162 ZK Epe. 
Tel. 0578 - 6203 13. 

Als U belaiigstelling voor zoogdieren hebt en graag een steentje bijhaagt aan de kennis on1trent de aanwezigheid 
en de verspreiding van deze dieren, knnt IJ contact opnemen met Frans. 

VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon Hany van Diepen, 

Troelstrastraat 2, 8161 DS Epe. 
Tel. 0578 - 6151 14. 

Wilt IJ informatie over deze entlioiisiaste en zeer actieve groep, dan hint U bij Hany terecht. 

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, 

Vlierstraat 6, 8 17 1 BC, Vaassen. 
Tel. 0578 - 572292 

In NATURA heeft IJ al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U mee wilt 
werken aan dit project, richt U zich dan tot Heiik. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, 

Sprengenweg 5, 8 18 1 NM Heerde. 
Tel. 0578 - 693024. 

Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit en bloeit en lijlrt het U leuk oin van alles op naam te 
brengen, neemt U dan contact op met Mariet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: Micky Haselhoff-Marsman, of Daphne Dikkers, 

Relvédereweg 3, 816 1 AW Epe. Helvédereweg 1 1,8161 AW Epe. 
Tel. 0578 - 621410, Tel. 0578 - 612680. 

Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep enlof eventueel deelname daaraan, kunt U Daphne of 
Mick bellen. 

LNSEKTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agties Herweijer-Smit, 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Tel. 0578 - 61 3703. 

Vindt U het interessant om vlinders op naain te brengen en deze aan de Vlinderstichting door te geven, of neemt 
IJ graag deel aan excursies en I~~~iskainerbijeeiikomsten om insek?en te bestuderen, dan wordt het tijd om contact 
op te nemen met Agnes. 

WERKGROEP VISSEN-AMFIBIEEN-REPTIELEN 
Een vooralsnog kleine groep, die nog niet zo lang geleden is opgericht. Minstens net zo boeiend als enige andere 
werkgroep en uitbreiding van het ledenbestand is zeer welkom. Alle bijzonderheden kunt U vernemen van: 

Ilany vati Diepen, 
Troelstrastraat 2, 8161 US Epe, 
Tel. 0578 -615114. 

NATUIJRBESCHERMMGSCOMMISSIE 
Contactpersooii Bertus Hilberink, 

Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen. 
Tel. 0578 - 572713. 

Heeft U interesse en energie en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van een stukje land 
waar de Nat~iiirbeschemingscommissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met zaken die de natuurbe- 
scherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op met Bert. Misschien krijgt U nog 
wel meer dingen te horen waarmee U zich nuttig kunt maken. 




