OudNieuvvs
het deeltje Lentebloemen, waarin hij ook regelma
tig verwijst naar bijzondere vondsten in en rond
Noordwijk. Vele oudere Noordwijkers beschrij
ven hem als een bijzonder geïnteresseerde, mar
kante persoonlijkheid en een gezaghebbende
verschijning. Dit laatste is zeker waar, want als
jongetje van 5 à 6 jaar ontmoette ik hem samen
met mijn ouders in zijn latere woonplaats Zeist.
Zijn grote grijze baard maakte toen op mij een
diepe indruk.
Onderstaand artikel verscheen in de Badcourant
van zaterdag 4 juli 1 936.

Kees Verweij
Bij het doorbladeren van enige oude badcouran
ten van voor de laatste oorlog trof ik een aardig
artikel aan over de bloeiende duinen in Noord
wijk. Aan het einde van dit artikel stonden de ini
tialen d.B., die zonder twijfel staan voor Meester
de Boer, een bekend hoofdonderwijzer te Noord
wijk aan Zee. Hij was een groot liefhebber van
wilde planten, die hij ook regelmatig beschreef
o.a. in de Gids voor de Badplaats voor Noord
wijk en Omstreken.
Ook schreef hij een wat uitgebreidere gids over
de wilde planten in diverse delen. Zelf bezit ik
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Paddenbe schertning visa versa
Anca M eyknecht
Na het lezen van het artikel van Jan Jacobs blijf ik
toch met heel veel vragen zitten. Lopen met de
padden ook salamanders mee? Hoe komen de
padden terug? Hoe gaan de kleine padjes op
stap?
In Maart zie ik 's avonds vaak salamanders over
steken, vroeger was er hier veel groen, weiland
�n slootjes. Nu is er een nieuwe wijk en het gras
IS tegelpad geworden. Vroeger zag ik die sala
manders niet, nu elk voorjaar wel zo'n stuk of
vijftien.
Padden zitten veel in mijn tuin, kleine en grote,
het hele jaar door eigenlijk.(Behalve 's winters al
licht.)
Toen ik � it voorjaar veel kikkerdril en padde
snoeren In de sloot parallel aan de Rijksweg A44
_ op wanneer het dikkopjes werden.En
zag lette Ik
later, begin juli kropen en hupten er allemaal
baby-kikkers en padjes door 't gras, echt honder
den. Er zat vaak een reiger of een Scholekster te
loeren, maar ja zo gaat dat.

Een week later ging ik weer eens kijken. De sloot
was "geschoond", alle Zwanebloemen lagen
dood op de kant. Heel veel padjes en kikkertjes
moeten platgewalst zijn onder de brede banden
van de tractoren of hoe die monsters mogen he
ten, maar er waren er nog wel.
Dat is dus dé tijd om sloten te schonen, gelijk de
padjes dood, hoef je niet meer te helpen met over
zetten, geen tunneltjes graven, nee plat rijden!!
Ach het _IS nog een lekker hapje voor maden en
andere natuurlijke opruimers.
Dat was even 'n verhaaltje maar toch wil ik we
ten, � 1oe gaan die grote padden terug en hoe gaan
_ padjes op pad?
de meuwe generatles

Naschrift redactie
Ook bij ons is het niet precies bekend wat er gebeurt,
nadat de padden hun paddesnoet·en in de sloot hebben
afgezet. We ve:n� V. zen hierbij naar: Wetenswaardighe
den_ over :4-mfdJJeen en Reptielen van het Nederlands
talig gebled (WAR!'J) p/a Werkgroep Dieroecologie,
Vakgroep Oecolog1e, �aculteit der Natuurwetenschap
pen (KUN), Toernooiveld, 6525 EO Nijmegen
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