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verzuimde ik om daar verder op in te gaan; ik was veel te happig op dat pijl
kruid. Intusschen is het wel van belang, om in ons land nog eens overal uit 
te zien naar die water-aloë om vast te stellen, of in de streek vooral mannelijke 
of vrouwelijke bloemen voorkomen of allebei. In ons land heet de vrouwelijke 
bloem meer voor te komen dan de mannelijke, in Frankrijk behalve bij Lille 
alleen mannelijke, in Groot Brittannië en Ierland, Denemarken en Zweden alleen 
vrouwelijke. 

Tot slot teeken ik nog even een mooie fasciatie van de gele plomp, ook al 
uit dien polder. Zoo iets vind je ook niet alle dag. 

JAC. P. TH. 

IETS OVER DEN INVLOED VAN HET WATER 
OP DEN BODEM. 

CVerveig en slot van bh. 136J. 

E hebben al verschillende voorbeelden gehad van de erosie van het 
stroomende water. De vormen, die daardoor ontstaan, noemt men 
vaak dalen. Bij het Zijpenberger beekje kan men duidelijk waar
nemen het ontstaan ervan. Het water werkt als een zaag, het 
schuurt vooral benedenwaarts uit. Het gevolg ervan zou een dal 

zijn met steile, loodrechte wanden. En dit geschiedt ook werkelijk. Zulke dalen 
noemt men kloven (Schlucht). Dat evenwel de meeste dalen, door het stroomende 
water ontstaan, meer langzamer hellende en minder steile kanten hebben, komt 
door een andere oorzaak, die overal en altijd langzaam doorwerkt: het is de 
verweering. En in los materiaal ook de zwaartekracht. Ga eens kijken: elke 
nieuwe slootkant kan u heel veel openbaren: hier raakt een stukje aarde los, 
daar verzakt het, op weer een andere plaats scheurt de bodem, elders ziet ge 
het langzame benedenwaarts zich verschuiven der korrels. Het gevolg is, dat de 
bovenranden van het dal terugwijken en dit min of meer een V-vorm verkrijgt. 
In het losse zand komt deze helling ongeveer overeen met de helling, die het 
zand bij uitstorting aanneemt. Leem kan, door de meerdere plasticiteit, veel 
steilere hellingen vormen. 

Maar bolde hellingen van een dal zijn niet steeds gelijk, het dal is niet 
altijd symmetrisch. Op de Veluwe vindt men verschillende dalen, die asym
metrisch zijn. De oorzaken hiervan zijn velerlei. Dringt het water meer naar 
den éenen oever, dan zal deze juist veel uitgeschuurd worden en daardoor een 
steilere helling vertoonen. Zeer duidelijk is dit te zien bij de Heelsumer Beek. 
Daar is in den middenloop de linkeroever steil, terwijl de rechter tamelijk zwak 
hellend is. Wilt ge de verschillende soorten achtereenvolgens zien, ga dan een 
tochtje ondernemen langs het Beekhuizer beekje. Bij het hotel ziet men den 
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prachtigen, zuiveren (aangelegden) V-vorm, benedenwaarts den kloof-vorm, voorbij 
den groeten vijver is de linker helling steil, de andere zwak. 

Een andere oorzaak kan zijn het verschil in grondsoort; de eene helling bijv. 
met loss bedekt, de andere niet, zooals de Sonsbeek vertoont. Bij deze beek zijn 
de linkerhellingen op verschillende plaatsen (Zijpsche bosch, Theeschenkerij in 
Sonsbeek) zeer steil, de andere langzaam oploopend. Of de wind de oorzaak is, 
dat het water die linkeroevers, dat zijn hier alle de Oost-oevers, zoo bestookt, 
durf ik niet met zekerheid zeggen. Het is alweer een der vele gevallen, waar
voor men komt te staan, en die ons, in onzen drang, alles te willen //verklaren", 
wel eens bedroeven, daar wij geen antwoord vinden, of, wanneer iemand een 
andere, betere, verklaring geeft, ons de oogen opent en nieuwe gezichtspunten 
geeft. Een troost is het, dat onze theorieën alle werkhypothesen zijn: we willen 
meer eenheid brengen in onze waarnemingen en deze rangschikken, we willen 
systemen in de vormen zien, we zijn denkende wezens, die niet bij de waar
neming alleen blijven staan. We moeten evenwel objectief blijven, geen voorop
gezette meening verduistere ons oog. Dan is de natuurschoonheid verdwenen en 
zijn wij een werktuig onzer theorie geworden. Voldoet de theorie niet, kunnen 

we het eenvou-
^T^V * - r ^ . ^ diger verklaren, 

welnu dan, de 
theorie worde 
overboord ge-

Fig. 5. G 

gooid. 
Gaan we nu weer eens de Heelsumer Beek bezien in den benedenloop. Aan 

den linkerkant liggen' de heuvels van Doorwerth en als een kaap steekt deze 
heuvelrug naar het Westen, ingesloten door den Rijn en de Beek. Opmerkelijk 
is het, dat de voortzetting van dezen heuvelrug eerst bij Renkum zich weer 
vertoont. Het dal is hier voor een gedeelte met rivierklei van den Rijn gevuld. 
Deze rivier is oorzaak, dat ook de Heelsumer beek zijn mond zoover westwaarts 
heeft. De krachtige strooming dwong den mond zich westwaarts te verplaatsen. 
Hetzelfde is het geval met andere beekjes, vroeger ook met den Sonsbeek, die 
zich langs oud-Arnhem eerst bü de tegenwoordige Haven in den Rijn stortte. 
(Namen als Beekstraat, Brouwersteeg herinneren er nog aan). 

Stellen we ons nu voor, dat een beek een dal gevormd heeft. Blijft de water-
hoeveelheid ongeveer gelijk, dan zal het dal in zijn geheel, over de geheele 
breedte uitgediept worden. Vermindert deze echter, dan zal het water alleen de 
lagere gedeelten verder bewerken en er ontstaat in het eerste breede dal, een 
smaller dal. Langs dit nieuwe dal liggen nu terrassen. Men kan dit waarnemen 
bij verschillende beekjes, in het klein, en daardoor meer overzichtelijk weer bij 
het Zijpenberger beekje. Zoo'n dal in doorsnede ziet er aldus uit. (Zie fig. 5). 

Het heuvellandschap bij Arnhem is een terrassenlandschap in het groot. 
Het overgroote gedeelte van het zand, grint en leem is er gebracht door den 
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Rijn; zoo vond ik bij den Steenen Tafel op 80 M. hoogte een stuk Littorinella-
kalksteen, afkomstig uit het Noordelijk deel van de Middelrijnsche Laagvlakte. 
(Over den invloed van het Landijs en het smeltwater ervan spreek ik hier in 
dit zeer beknopte overzicht niet). Toen het water daalde, werd dit hooge gedeelte 
slechts hier en daar nog overstroomd: een tak ging door de Laagte van "Valken
huizen N.O.waarts. Steeds daalde het: over de tegenwoordige hoogvlakte stroomde 
het niet meer, maar boog westwaarts. Onregelmatig werd het zuidelijk gedeelte 
uitgeschuurd, er ontstonden heuvels, alle meer of minder rond, totdat ook het 
water niet zoo hoog meer reikte. Toen had er een sterke, meer gelijkmatige 
uitschuring plaats. Daarna vormde zich het tegenwoordige, alluviale Rijndal. Zoo 
ontstonden bij Arnhem een drietal terrassen; van boven af: hoogterras, dan 
middenterras of erosielandschap, met mooie ronde heuvels, hier en daar nog 
met prachtige asymmetrische dalen, daarna het vlakkere laagterras, waarop oud-
Arnhera gebouwd is. (Voor verdere bijzonderheden zie mijn beschrijving van 
de Stereoskoopplaten Serie III, uitgegeven door M. Prins te Dordrecht). 

Dit landschap biedt zelfs een voorbeeld, dat een beekje in tegengestelde 
richting stroomt, waarin vroeger het water stroomde. In het groot zijn uit 
Duitschland de voorbeelden van de Beneden Oder en Beneden Weichsel bekend: 
hier is het met het bekende Velper Beekje bijv. het geval. Dit volgt voor een 
groot gedeelte de richting tegengesteld aan die van den vroegeren (diluvialen) 
Rljnarm, die Noordwaarts ging. (Ga eens bij het bronnetje bij de Geitenkamp 
de veenvorming na, evenzoo bij de bronnetjes van den Zijpenberg: het zijn voor
beelden van het //helllngveen" der Noordduitsche geologen en ga de rol eens na, 
die het sphagnum speelt; let ook op het voorkomen van elzen en denk eens 
over de beteekenis van het loodzand in de lagen op ± 4 dM. diepte na). 

Zelfs zijn er in het kleigebied, het Arnhemsche Broek, verschillende oude 
loopen van den Rijn bekend: ze zijn opgevuld met veen; een groote moeilijkheid 
leveren deze veenlagen op bij het bouwen van een spoordijk of van huizen of 
schoorsteenen, waarvan de gemeente Arnhem ook het noodige weet, wat de 
kosten betreft! 

Waar blijft nu dat uitgeschuurde materiaal? Zoo gauw de stroomsnelheid 
vermindert, worden eerst de zwaardere deeltjes neergelegd, daarna de minder 
zware, enzoovoort. Er heeft een schifting plaats. Gaan we maar weer eens bij 
den Zijpenberg kijken. Het beekje loopt uit in een vijvertje, gemaakt voor de 
schapen. Daarin brengt het zijn sedimenten, die er een delta vormen. Bij elke 
regenbui kunt ge het waarnemen, hoe zoo'n delta gevormd wordt. Kijk eens 
naar de aardige kleine geulen, waarover het water heenloopt, en let ook eens 
op de helling van den bovenkant, dan merkt ge, hoeveel geringer deze is dan de 
helling van het dal. 

Komt zoo'n beek in een meertje, dan laat het daar alle stoffen, die het 
meevoert, vallen en draagt zoo er toe bij, het te verkleinen. De ligging der lagen 
duidt later zelfs, als noch het meer, noch zelfs de beek bestaat, aan, hoe deze 
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gevormd zijn. Een voorbeeld daarvan vonden we bij de grintgroeve aan de 
oostzijde van het dal van de Renkumer beek, die zich bij het bekende Sanatorium 

Oranje-Nassau Oord bevindt. (Zie fig. 6). 
De platte steentjes lagen alle even

wijdig, zooals deze teekening aanduidt. 
Zand, grint, zeer fijne korrels, grove, 
alles ligt dooreen en vormt lagen, die 
vaak steil hellen. Soms komen hellings-
hoeken voor van 30 tot 35°. We hebben 
hier te doen met een delta-structuur. 
Juist die platte steentjes verraden het, 

AeJ^^A^e.'Z^c^ dat de lagen in water bezonken zijn. 
Fig. e. Hoewel anders de lagen, uit water be

zonken, min of meer vlak liggen, en 
men bij zoo'n hellende laag naar andere oorzaken, als opplooiing door het landijs, 
zou zoeken, geeft de ligging dier steentjes aan, dat men een zoodanige werking 
niet noodig heeft aan te nemen: dan zouden de platte keitjes niet evenwijdig 
met de laag meer liggen, maar door den druk opgericht zijn. 

Stroomt de beek zeer langzaam, dan zal haar eenmaal gevormd dal lang
zamerhand door de sedimenten, die dan heel fijn zijn, opgevuld worden. Een 
prachtig voorbeeld hiervan levert de leemgroeve bij Doorwerth, vlak aan den 
weg naar de Zalmen. Links en rechts van het leem ligt zand en grint. Het leem 
zelf, dat het dal in dit zand vult, heeft een dikte van ± 6 M. Boven is alles 
bedekt met een zandige soort lössleem. Dat dit leem werkelijk uit water bezonken 
is, kan men gewoonlijk niet direct opmerken. Het bewijs ervuor, tevens voor 
het achtereenvolgens bezinken in opvolgende tijden, gescheiden 
door tijden, dat er geen water stroomde, kreeg ik bij een bezoek op 
een regenachtigen Septemberdag. De steile, afgegraven helling was 
bedekt met kleine paddestoelen. Merkwaardig, op een kleinen afstand 
beschouwd, zag men ze duidelijk groeien in evenwijdige lijnen. 
Hoe kon dat? Paddestoelen parasiteeren, hebben humus noodig. 
In die evenwijdige, horizontale strooken kwam dus humus voor. 
Een verklaring was nu spoedig gevonden: nadat een laagje leem 
gevormd was, was er een tijdperk, dat er planten konden groeien; 
dit tijdvak werd afgesloten door hernieuwde afzetting van leem. 
Dit ging zoo door, totdat de leemlaag in zijn geheel gevormd was. D<«kerg'ittn a« 
Een mooi voorbeeld, om te bewijzen, dat men hier te doen heeft ^TVilhi'iV"-
met fluviatiel leem, een geheel ander soort dan het meeste leem, kereP heuingeD". 
in Drente bijv. het zoogenaamde keileem, afkomstig van de moreenen vtakkegedeeiten! 
van het Landijs. 

Tot besluit nu nog een waarneming, tijdens datzelfde bezoek gedaan. 
Het regende, en toch was het warm, het water verdampte spoedig. Langs 
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de bijna loodrechte wanden sijpelde het water neer, enkele fijne leemdeeltjes 
meenemende. Maar het water verdampte, de meegevoerde deeltjes bleven liggen, 
er werden weer nieuwe aangevoerd, ze hoopten zich op en vormden merkwaardige 
concreties, in uiterlijk veel lijkende op de lössmannekes, lösskindel, kalkconcreties 
of hoe ze wel heeten mogen. Zie fig. 7. Zou deze waarneming wellicht iets kunnen 
bijdragen tot het verklaren van al die verwante vormingen, want duister is het 
nog, tot nog toe heb ik geen volledige verklaring kunnen vinden. 

Assen. G. J. A. MULDER. 

UIT DENEKAMP. 

NDERHALF uur boven Oldenzaal, in Denekamp waren op 31 Mei en den eersten 
Juni stellig meer vreemdelingen dan er ooit te voren om dien tijd van het 
jaar in het dorpje aanwezig geweest zijn. Ruim zestig natuurvrienden hielden 
er een algemeens excursie, onder leiding van het hoofdbestuur van de Ned. 
Nat. Hist. Vereeniging. Uit alle streken van het land kwamen de leden opzetten, 
een kleine twintig uit Amsterdam, dat dus goed vertegenwoordigd was, al 

moest men vier uur sporen om er te komen. 
Waarom juist naar dit afgelegen dorpje'? Ten eerste omdat liet daar voor iedereen mooi 

is, maar vooral voor natuurvriendon; en ten tweede omdat daar iemand woont, die de natuurlijke 
historie van zijn buurt zoo goed kent, dat hij ons in den korten tijd die ter beschikking stond, 
precies alles kon laten zien, wat de streek op natuur-historisch gebied voor merkwaardigs 
bezit; en ten derde omdat Denekamp een museum voor natuurlijke historie rijk is, het museum 
Natura Docet, dat ontstaan is, om het eens op zijn ouderwetsch uit te drukken, uit den schoot 
van de Natuurhistorische Vereeniging. 

Ieder die de opleving van de lust in natuurstudie in de laatste vijftien jaar heeft mee
beleefd, weet ook hoe die iemand heet, en dat het Denekampsch museum zijn museum is. Als 
Bernink een man was, die men licht over het paard kon tillen, zou het beter zijn hem niet 
weer te loven, noch om zijn hartstochtelijke liefde voor natuurstudie, noch wal zijn grenze-
loozon ijver betreft, om andoren op te wekken er ook aan te doen. 

Toch is het goed, hier in het publiek op hem te wijzen, om eens aan te toonen, wal één 
man, een eenvoudig dorpsonderwijzcr kan doen, als hij den wil en de liefde heeft. 

Bernink heeft van het mooie maar onbekende dorpje, waar nooit een vreemdeling in 
pension kwam, een plaats gemaakt, waar het nu zomers vol is van logeergasten. Hij heeft 
steun gevonden; dat spreekt; maar alleen door zijn overtuiging, die hij op anderen wist over 
te gieten; mede door zijn toedoen is Denekamp in het vreemdelingenverkeer opgenomen. 

Niet het minst heeft hiertoe bijgedragen de oprichting van het museum, geheel op zijn 
initiatief. Een artikeltje in De Levende JSatunr van den Heer Craandijk bracht hem op het idee; 
het is door giften en gaven van natuurvrienden tot een gebouw gekomen, met een inhoud, 
waarvoor ook een groote stad zich niet zou hebben te schamen. 

Van dit museum nu is al dadelijk een attractie uitgegaan over heel Oost-Twente, die zich 
nog verder doet gevoelen tot over de grens. In hoofdzaak valt er te zien, wat de natuur der 
omgeving merkwaardigs heeft; plus de noodige platen en boekwerken. De zoogdieren en de vogels 
zijn goed opgezet, de insectencollectie mag gezien worden, en een heel mooie verzameling 
mineralen en gesteenten, waarbij ook fossielen uit de buurt, vult de glazenkast. Alles met de 
namen en zoonoodig een uitlegging. 


