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reeds bij het begin zei, nl. dat het vogelleven aan strenge wetten onderworpen 
blijkt en verre van willekeurig plaats grijpt. Zonder zelfs nog naar den aard 
dier wetten te vragen is dit al belangrijk. Het maakt voor de heele ornithologie 
een veel nauwkeuriger studie noodig en mogelijk, dan tot nu toe 't geval was. 
We hebben voortaan niet slechts kwalitatief, maar veel meer nog streng ktcan-
titatief onderzoek te verrichten. 

En bij de bekende grondleggende waarde van eiken statistischen arbeid, is het 
stelselmatig, methodisch controleeren van nestkasjes in verschillende plaatsen van ons 
land — verschillend in klimaat of vegetatie — een van de beste middelen ter ont
wikkeling van de Ornithologie. Samenwerking belooft inzicht in allerlei interessante 
vraagstukken, die tot nog toe voor onderzoek ontoegankelijk bleven. En eenmaal 
gevonden bij holenbroeders, is het bij niet-holenbroeders spoedig te bereiken. 

Wageningen. D. TOLLENAAB. 

O. S K I L I N G E ! 
LDERS in deze aflevering vindt ge een opwekking van een onzer jongere 

natuurvrienden, om toch eens wat meer aandacht te schenken aan Terschelling. 
Er is over dat eiland al veel gepraat en geschreven, maar het is toch eigenlijk 
nog lang niet in voldoende mate onderzocht, bewerkt of gewaardeerd. De 
vacantiecursus der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging van eenige 
jaren geleden had betere gevolgen moeten hebben. Intusschen is er thans 

wel grooter mogelijkheid, dat de heer Van Dieren zijn zin krijgt, want in en door den 
oorlog is de gelegenheid om op Terschelling te logeeren aanmerkelijk verbeterd, er zijn 
nieuwe wegen aangelegd en bovenal, er is onlangs een zeer goede kaart van het eiland 
verschenen. Wij kunnen ons in ons land niet beroemen op een overvloed van accurate en 
origineele kaarten. Vereenigingen tot bevordering van vreemdelingenverkeer, samenstellers 
van gidsen, denken dat ze al heel wat doen, wanneer ze een min of meer geslaagde copic 
geven van de topografische kaart, min of meer naar behoeften gewijzigd. Verscheidene bladen 
van onze topografische kaart zijn zeer mooi, maar onder die, welke in de laagste jaren niet 
meer zijn herzien, schuilen er vele, waarin de stukken, die militair of fiscaal niet veel te 
beteekenen hebben, tamelijk nonchalant geschetst zijn. Vooral de duinen komen er meestal 
zeer bekaaid af. De samenstellers van de nieuwe kaart van Terschelling (uitgever A. Oepkes 
te West-Terschelling, prijs f 1.—) hebben nu met veel geduld en liefde en vlijt hun eiland 
nog eens heelemaal opnieuw bekeken. Blijkbaar hebben zij ook gewerkt naar het kadaster, 
tenminste in het polderland, maar over do duinen hebben zij een driehoeksnet gespannen, 
alles nog eens opgemeten en er naar gestreeld een getrouw beeld te geven van de duin
reeksen en duintoppen en van de valleien, die in het Terschellinger duin zoo bijzonder fraai 
en veelvormig ontwikkeld zijn. De duinvoet langs het Noordzeestrand is precies aangegeven, 
ook de plek, hier een gering deukje maar. waar branding en wind en getijstroom elk Wadden
eiland in tweeön trachten te breken. Ik kan de wilde toppen in het Oostelijk gebied volmaakt 
herkennen, in het bijzonder de trotsche Koegelwiek en het richeltje, waar ik in 1905 een 
groote kolonie van zijdebijtjes vond. Merkwaardig zijn in dit gebied ook de dubbele duinen, 
gelijkwaardige toppen, twee aan twee, soms gescheiden door een broeden doorgang, soms 
nog verbonden door een lagen rug. En daartusschen liggen langwerpige duinen, die al een 
deuk krijgen in 't midden en over een jaar of tien misschien al wel tot een dubbelduin 
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zullen worden. De menschenhand is te herkennen in sommige rechte richels, die de zeereep 
schragen of het Oostelijk eiland vau waterdichte schotten voorzien. Het Groene Strand, de 
duinvormingen op den Noordvaarder en de bemoeiingen van hel Staatsboschbeheer had ik 
graag wat uitvoeriger behandeld gezien en de letterdruk is niet, altijd duidelijk, maar dat 
kan 'in de tegenwoordige tijdsomstandigheden en bij een zoo lagen prijs moeilijk anders. 

Maar bovenal ben ik er blij mee, dat het driehoeksnet met zijn steunpunten duidelijk is 
aangegeven, evenals de strandpalen met hun hulppalen. Nu toch is hel mogelijk, om je op 
iedere plaats in do duinen met behulp van kijker en kompas voldoende te orienteeren om 
ter plaatse het plantenkleed in te leekenen. Van Dieren en zijn vrienden en andere jongelui, 
die een poosje op Terschelling gaan logeeren of kampeeren (er bestaat in heel Nederland geen 
mooier gelegenheid) kunnen nu driehoek voor driehoek afwerken en ons helpen aan een 
volledige planten-geografie van een der belangrijkste Noordzee-eilanden, een heerlijk werk, 
waar de wetenschap zeer mee gediend kan worden. 

Het grootste plantkundige wonder van Terschelling blijft nog altijd de Lepeltjeheide, 
Vaccinium macrocarpon, de Cranberry, die in Amerika algemeen is verspreid. Dal de plant 
op Terschelling groeide, was tol vijftig jaar geleden aan den vasten wal niel bekend. De 
Terschellinger kinderen speelden met de besjes en maakten er halssnoeren en armbanden van, 
hun praclische ouders verwerkten de stengels lot nuttige boenders; van jam of handel geen 
sprake. Toen kwam in 1869 de student Holkema hel eiland bezoeken en vond daar lot. zijn 
groote vreugde en verbazing deze «schoone nieuwelinge in de Europeesche Flora». Sedert 
dien heeft men vele gissingen gewaagd naar de herkomst van de plant en vrij algemeen 
wordt aangenomen, dal zij er is aangeplant door iemand, die in Amerika de lekkere cranberry-
jam had leeren waardeereu. Ook werd gemompeld van een schip met een lading van die 
bessen, dal op de Terschellinger banken verloren zou zijn gegaan. Maar mei zekerheid weel 
men er niets van en in oude boeken of geschriften is er nog niets over gevonden. Ook is er 
een zeer klein kansje, dat ze door trekvogels zijn aangebracht, want die verwaaien wel eens over 
den Allantischen Oceaan, maar ik behoef u niel te zeggen, dat dit kansje al heel, heel klein is. 

Er is echter nog een andere mogelijkheid. Wanneer we teruggaan naar vroegere geologische 
tijdperken, dan blijkt dal Vaccinium macrocarpon geen nieuweling in Europa mag heeten. 
In het Tertiair groeide in ons land een menigte planten, die thans nog voorkomen in Oost-
Azie en in Noord-Amerika. Als zeer bekende behoef ik daarvan slechts le noemen de Ginkgo 
en de Moeras-cypres (Taxodium). Ook de Lepeltjeheide kwam destijds in West-Europa voor 
en ik vond bij Gothan, den beroemden Duilschen palaoo-botanicus, dat er ook in ons diluvium 
fossiele resten van Vaccinium macrocarpon zijn gevonden. Zoodoende is de mogelijkheid niet 
uilgesloten, dat we daar op Terschelling te doen hebben met een planlenvolkje, dat op tamelijk 
onverklaarbare manier heeft kunnen ontsnappen aan de woelingen en gevaren van den ijstijd. 
De mogelijkheid is niel groot, maar toch nog, zou ik denken, eerder aan te nemen dan dat 
geval van de trekvogels en zoolang ik noch den naam weet van dat gestrande schip, noch 
dien van den ondernemenden planter, blijf ik de hoop koesteren, dat onze Vaccinium macro
carpon is een nog overlevend relict uil het Tertiair. 

En wanneer dal nu eens werkelijk zoo mocht zijn, dan hebben wij tiendubliele reden 
om het Staatsboschbeheer een »hall!« toe te roepen en den eisch le stellen, dat hel grootste 
deel van hel Terschellinger duin voorlaan ongemoeid wordt gelaten. Er blijft langs den 
binnenrand nog genoeg te bebosschen en te draineeren. Het zonneroosje is er ook nog, 
ofschoon de mooiste groeiplaats door de bebossching is vernield. En er is nog veel meer en 
vooral dit, dal alle boomplantages en weiden ons niet baten, als we, vooral in onze jeugd. 
geest en ziel niel kunnen verheffen aan de ontzagwekkende ontwikkeling tier ongerepte 
natuur en wanneer we geen ruimte hebben, om ons daarin te roeren. Onze Regeering heeft 
nog geen groot echt natuurmonument behouden. Laat zij beginnen met Terschelling, daar 
bestaat nog gelegenheid. En het behoeft, niets le kosten. 

JAC. 1'. THUSSE. 


