
zweep hond. maakte daamlee zijn paard onvermoei
baar. Kennen de lezers zul~e geschiedenissen van
eigen hodem?

Heukels vermeldt als in'heemse naam voor de adder
long o.a. Christilancet (waar?). Ons-herenspeerkruid
(waar?) en speerkruid (Oost-Drente?). voor de maan·
varen Walpurgim.ruid (waar?).

Kleiner dan de meeste Nederlandse varens zijn oo~

het algemene muurvarentje (Asplenium Ruta mura·
ria...L.)-·en de zeldzame steenbreekvaren (Asplenium
Trichomanes L.). maar ze ,behoren allebei wel lot de
..~cwone" varens, in tegenstelling met de boven ge-

noemde soorten. die tot anaere HllIlllle~ woruell Ke·

rokend,
Ik eindig met te vertellen. dat de .Ieenbreekvaren

oudtijds "wederdood" genoemd werd. "Hel wordt in
onze laeL ghemeynlijck Wederdoot gheheeten". zegt
Dodonaeus. Het zou betekenen, kruid tegen de dood
en 't kon dezelfde dienst doen als de addertong. nl.
onkwetsbaar mal<en. Maar in de goede oude tijd was
napraten meer gebruikelijk in de wetenschap dan zeH
onderzoeken en.,Q~pr,?~:-:en. V~Jat in het onderhavi,ge
geval ook maar het beste was I

Deventer~ Hooge Hondstr. 93.

Een winterse zwerftocht in
"De Beer",

het natuurreservaat
door W. K. Steffen

..Als je zin hebt om ook eens een nachtje in het
bewakershuisje door Ie brengen, ben je van harte
welkom."

Zo luidde de uitnodiging van mijn Rozenburgse
vrienden en natuurlijk heb irk zonder dralen dit heer
lijke nanlbod. om weer eens rond te zwerven in één
van de mooiste, wildste duingebieden. aangenomen.
Daarom liet. i1< nu door hel polderland van Rozen
burg. tussen uitgestre'kte stukken bouw- en weiland,
tussen velden met spruitkool en velden waar hel
winter.koren lange, groene strepen op het zwarte I.md
heeft getroHen.

Over het wijde land. waar slechts een enkele boom.
een enkele boerderi; de horizon verb"ekt. kocpelt zich
een grauwe. donkere lucht. Een enkele maal schiel
er een bundel zonnestralen tussen het wolkendek door
en toverl matte glinsterlichtjes op de Maas. Dan glijdt
de zonnevlek verder over de wijde rietlanden, die ver·
loren gaan in de winterse nevel en overal waar de
zon komt; laait het riet op met ltouden glans.

Aan de voet van de dijk. waar de hoge vloeden
een dikke laag riel en ander aanspoelsel hebben neer·
gelegd. wemelt het van groenlingen. Verderop doen
bOllte kraaien zich tegoed aan het cadaver van een
konijntje en aan het einde van de dirk. doar waar de
duinen beginnen. vliegt een koppeltje patrijzen onder
luid vleugelgesnor weg.

Moeizaam ploeter ik met de fiets door het rulle
zand naor het bewalcrshuisje. De ontvangst IS aller
hartelijkst, de koffie is bruin. ma or voordat we er aan
beginnen, moelen gastvrouwen gastheer mij eerst den
prachtigen fazantenhaan laten zien. die nou al de
gehele ochlend in de vlierboom zit. op een twintig
meiel' afstand van het huisje.

Als we na de middag op slap gaan. is de lucht
Weer schoon gewaaid. Op de vlierenlaan zijn de
knoestige oude stammen bezaaid met Judasoren, die
als fluweel glanzen in het zachte zonlicht. Als kleine.
bruine puntjes komen ze uit het hout te voorschijn.
PilS als deze paddestoelen groter worden, krijgen ze

Judasoren

Met foto's van den schrijver.

een diep violette ~feur en tevens de vonn van een
menselij~ oor. Als het nu een paar dagen vriest. ver
schrompelen ze helemaal. maar niet zodra treedt de
dooi in, of d.e Judasorcn staan weer in volle pracht.

Aan het eind van de \,Iierenlaan ontplooit zich
het woeste dUinlandschap. het brede strand en daar
achter de tee. Eentonig. lokkend zjngen de golven,
die op het strand rollen, zo volkomen in hannonie
met de wijde eenzaamheid van het land.

Een grole vraohtboot komt de Wnlerweg in, Op zee
danst de loodsboot en heel ver weg is nog een rook
pluim te zien.

Dan dalen we af en met flinke sprongen lrachle~
we met droge voelen door de drassige valleien op ,het
slrilnd te komen. Daar kunnen we pas goed zien hoe
de Novemberstormen hebben huisgehouden, want
grote stukken zijn er van de duinen weggeslagen.

Aan de zeekant wemelt het van vogels. Schol.
eksters geven in een ondiepe heek hun ·bonte veder-
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... Ve,derop .Iaan vlerlulnte Ilolrlren ~nd

de schemering- zich reeds lussen de struiken genesteld
en schittert de avondster.

's Avonds clen we drie·in·de-pan in een heerlij~

wanne kamer en bij petroleumlicht.
Nog I.ter op de .vond komt opzichter Pols en vol

aandacht luisteren we. onder het drinken van elle
hjke koppen thee. naar de slropersverhalen. naar het
geen hij ons vertelt over de jacht. over het hoge waler
en staan verslomd over het geweldige aantal konijnen.
dat met de Novemberstormen verdronken is. ..lk
alleen heb er al een 800 gevonden". vedelde hij ...en
je kan veili" aannemen. dat dat maar een derde is
van wat verdronken is:'

De avond is voorbij. voordat we er erg in hebben.
Pols gaat er op uit. wij gailn naar bed.

Nog lang luister ik naar de wind in he~ hout. naar
het verre gebrom van de branding.

Midden in de nacht word ik wakker van een troepje
ganzen. dat luidgakkend. laag over het huisje. voor·
h;jlrekt.

\-\'anneer in .het Oosten de nieuwe dag in aanlacht
is.. is het de merel. die me wakker maakt. Even later
snikkert het roodborslje en roept de ekster. Na een
stevig ontbijt 'Zijn we onderweg naar de Zuidpunt.
Dwars door ·het duin. dan over het Breed. waar het
kletsnat is en wnar de snippen in zillzag-vlucht vlak

In bd leltcl"lllcht Itlln.lert bel nalle ~ .. nd
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. Verderop shan vlerlrllDte .tulcken zI'nd

de schemering zich reeds tussen de slruil,en genesteld
en schittert de avondster.

's Avonds eten we drie-in-de-pan În een heerlijk
wanne kamer en bij petToleumlichl.

Nog laler op de avond koml opzichter Pol. en vol
aandacht luisteren we, onder ·het drinken van ette
lijke koppen thee, nnor de stropersverhalen. naar het
geen hij ons vertelt over de jacht. over het hoge waler
en staan verstomd over het geweldi~e aantal konijnen.
dat .met de Novemberstormen verdronken is. ..1k
alleen heb er .1 een 800 gevonden". verleide hij ...en
je kan veilig aannemen. dat dat maar cen derde is
van wat verdron~en is."

De avond is voorbij, voordat we er erg in hebben.
Pols gaat er op uit. wij gaan naar bed.

Nog lang luister ik naar de wind in het hout. naar
het VerTt: gebrom van de branding.

Midden in de nacht word. ik wakker van een troepje
ganzen. da"! luidgakkend. lang over het huisje. voor
bijtTekt.

Wanneer in .het Oosten de nieuwe dag in aanlocht
is. is het de merel. die me wakker maakt. Even later
snikkert het roodborstje en roept de eksler. Na een
stevig ontbijt zijn we onderweg naar de Zuidpunt.
Dwars door het duin. dan over het Breed. waar hel
kletsnat is en waar de snippen in zigzag-vlucht vlak

In I.et lellcnllcht t!'llnltcrt h.~t nalle 'Zand
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voor onze voeten wegschieten, komen we in het duin-
gebied van de Zuidpunt. .

Ook hier heeft de zee grote stukken afgeslagen;
overal zijn de duinen als met een scheermes afge
sneden. Verderop staan vierkante stu-kken zand: over
blijfselen van de jonge duinformaties en nog verder
wijzen de wortels van de helm erop. dat ook hier
duinen geweest zijn. Maar al is er veel weggeslagen.
toch is het landschap mooier geworden en vooral
vandaag met die donkere. grauwe regenluchten lijkt
het wilde land. dat al zo dikwijls door de zee over
spoeld is. nog grootser en inllrukwe~kendér. De gril
lige duinvormen steken fel af tegen de -blauwgrijze
nevel. die de einder verbergt: met de witgekuifdo
zee op de achtergrond, vanwaar het sombere bonken
van de -branding klinkt. zou men zich hier honderden
kilometers van de bewoonde wereld wanen.

Als we hel duin van de Zuidpunt verlaten en do
brede slikken opstappen. vlie~en opeens de eerste
bergeenden weg. Veertien prachtige zwartvJitle

vogels; dan horen we ook weer het gagagaga. e
rokrokrok en dat geroep van die vogel. wekt hel
ringen op aan. het voorjaar, wanneer weer in
blonde duinen de hergeenden broeden.

Langs de vloedlijn wandelen wc terug: schob
rond tussen al die dingen. die de zee op het ,
werpt, schelpen. zeeegels. flessen. een enkele
enz. Met een Oinke eetlust I<omen we weer ter.
het bewakershuisje en onder het genot van een
brrie vertelt de gastvrouw. dat de fazanten haal
steeds in de boom zit. ondanks het feit. dat el
nog al leven gemaakt is.

..Een fazant. die twee dagen op dezelfde
blijft zitten," denk ik...Dat is gek."

..Is het wel een fazant 7" vraag ik dan.
We ki;ken elkaar eens aan. lopen naar buit,

vlal< -bij de vlier en dan blijkt onze donkerl
fazantenhaan een verroeste zcepbus te zijn.

Nou ja. vergissen is menselijk, nietwaar?

I. Blauwwieren

Dat de winter van 1939-'40 streng geweest is, zal
wel geen tegenspraak ontmoeten. Ook hebben we
elkaar vaak bewonderd. omdat we het zo prachtig
tegen de kou uitgehouden hebben. al moesten we
hard stol<en en diep in onze winterjassen wegduiken.
Maar deze prestaties verbleken spoedig tegen de
moeilijkheden. die de dieren in 't vrije veld onder
vonden hebben. En menig natuurliefhebber zal mei
het lot van vele watervogels begaan zijn geweest.
waarvan verscheidene in wakken doodgevroren f:e
vonden werd.en. Doorgaans zjjn het echter meer de
honger en de dorst. die zo'n opruiming onder de
vo,.~(-Is houden bij strenge vorst. Het verenpak be
schermt hen voldoende tegen te grote afkoeling. Bij
de "iervoeters geeft de dichte wintervacht de nodige
beschutting. De ijsbeer voelt zich best thuis in de
poolgebieden. De dieren. uan wie Moeder Natuur
zo'n winterjas -niel geeft. :zoeken een veilig plaatsje
op achter -boomschors of in de modder. zoals vele
insf:eten en de kikvors.

Een koudespecialist, door J. Poolman
Mol /olo's van den scl,

Toch zijn er onbeschutte dieren. die zeer lag,
per~turen kunnen verdragen. welke practisch g.
ken op aarde niet voorkomen. althans niet in dl
natuur.

Voordat de vorst de sloten met een ijslaag t
had. zag ik nog kans van de bodem een ple~

in een glazen "buisje mee naar huis te nemen
geheel zag er onooglijk uil: een klompje fijn be.
van modder. dat door groene draden bijeengeh,
werd. Je zou het zo weer in de sloot gooien. T
het vervoer nàar huis werd alles in het ·buisje
elkaar geschud tot een grauw papje. Enfin. il
het nu eenmaal meegenomen en het werd tht
een rustig. licht plaatsje neergezet.

De volgende dag bracht reeds een verrassinl
bezinksel lag in twee lagen: onderop een laa
grijze modder en daarboven een dun laagje i
substantie. waaruit enige diertjes straalsgewijze
de glaswand waren "gegroeid". Spoedig wa
microscoop er bij gehaald om na te gaan. wal
gesohiedde. De donkergroene bandjes bleken (
algen te zijn. die in het gezichtsveld van het
scoop lugti~ voorbchoven. Dus planten. die van
veranderden. al was het dan maar in een recht
beweging. We meenden misschien. dat alie
dieren zich konden bewegen. maar de hlauw,
- de naam van deze planten - lunnen he
Evenals de helm steeds boven het verstuivende
zand uiIgroeit. hadden. deze planten zich uil de
der gewer~t en gleden I'angs de glaswand hel
tegemoet. Luclor et emergo! (afb. I).

Ik 'Zag evenwel nog meer kruipen: een klein.
diertje van ± 1 mrn grootte met vier paar p
dat zich tussen de groene draadjes ophield en
telig rondscharrelde. Ik had een verlegenwo,
van de groep der mosbeertjes of Tardigra.
't vizier. Spoedig was de kleine sinjeur op d,
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