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DE N00RDVELUWE. 

W ie zijn zomervakantie op de Noordveluwe wil doorbrengen, hoeft maar ergens aan 
de spoorlijn Amersfoort-Zwolle uit te stappen en er zijn tent op te slaan, om, als hij 
niet opziet tegen wat flinke wandelingen, het gehele gebied te kunnen bestrijken. 

Voor fietsers is dat helemaal een peuleschilletje. Kampeerders vinden er overvloed van voor
treffelijke plaatsen, en hotels en pensions zijn er van allerlei aard. 

Nu is dat bestrijken van het hele gebied niet zo dadelijk nodig. Voor natuurliefhebbers die 
hun ogen en oren de kost geven is 
er op elk klein stukje genoeg avon
tuur te beleven voor vele lange 
zomervakanties. Heiden, bos en 
zanden doen niet onder voor enig 
ander deel van de Veluwe, en tegen
over de rivieren aan de Zuid- en 
Oostzoom staat de IJselmeerkust, 
met al zijn lokale eigenaardigheden. 

De IJselmeerkust van de Veluwe 
is betrekkelijk weinig bekend. Er 
liggen verscheidene „steden", waar
aan echter het karakter van de 
moderne stad vreemd is: Harder
wijk, Elburg, elk met een roemrijk 
verleden. Wie het kostelijke kleine 
stadje Elburg van Zuidwest via 
centrum naar Noordwest doorloopt, 
is er zo gauw weer uit, dat hij zich 
verwonderd afvraagt, hoe daar ooit 
genoeg mensen hebben kunnen 
wonen, om een tegen het Neder
landse staatsbestuur gerichte revo
lutie op touw te zetten. Toch leert 
de geschiedenis ons, dat dat eens 
gebeurd is! Nu houdt men zich er 
bezig met de palingvangst. Dank 
zij de paling is de overigens visarme 
Zuiderzee ^ o g een jbron van in
komsten voor de"talrijke vissers die 
aan zijn kusten leven. Gelukkig 

zien we dan ook dagelijks het vrolijke beeld van een wijde horizont bespikkeld met zeiltjes, en in 
de haventjes de bedrijvigheid van de visverkoop. Het resultaat is, dat de streek overvloeit van 
verse gerookte paling, waaraan niemand die hier ergens zijn vakantie doorbrengt kan ontkomen. 
Tot in de kampen in het Leuvenumse bos komen de palingventers. Men moet zorgen de ge
kochte paling vers te eten, want er zijn genoeg viervoetige rovers op de been, die 's nachts een 
paling zelfs onder de luifel van de tent niet laten liggen. 

De visrijkdom van het zoete IJselmeer is overigens nog matig. Toch is er visvoer in over
vloed; de bodem leeft van de rode Chironomuslarven, aan elke aquariumhouder welbekend. 
Uit deze larven ontstaan vooral in Juli of Augustus vrij plotseling millioenen imago's, de sier
lijke groene muggen, die door hun talrijkheid sommige mensen een doorn in het oog zijn; men 
spreekt immers van een „plaag". En dat van muggen die niet eens steken, en die alleen maar 

Fig. I 
Foto Jan P. Slrijbus. 

Poort in Elburg. 
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tegen radiatoren doodvliegen. De verwende mensen die hier al van een plaag spreken, voelen 
zich waarschijnlijk alleen in een eersterangs hotel thuis, en moeten op de Veluwe maar liever 
niet komen. Ze zouden wel de lekkere vis willen eten, die van de Chironomuslarven leven, 
maar kunnen de muggen niet verdragen. 

Die muggen zijn het bezien overwaard; ze hebben lange gepluimde antennen, die niet alleen 
wondermooi zijn, maar nog een functie hebben bovendien: de fijne haartjes gaan met bepaalde 
geluidstrillingen meetrillen en stellen het dier hierdoor in staat tot horen. Zulke gepluimde 
gehoor-antennen vinden we het sterkst ontwikkeld bij mannelijke muggen, ook bij steekmuggen; 
„dansende" muggen kunnen elkaar er mee horen. 

Van deze nog haast braakliggende enorme voedselvoorraad, de muggenlarven, profiteren 
nu reeds de voor de handel waardeloze stekelbaarzen. Dat weten de reigers ook, en op Augustus-
avonden kunnen sommige plaatsen met tientallen reigers bevolkt zijn, die voorzichtig stap voor 
stap ter stekelbaarsvangst gaan. De kust is trouwens een rustplaats voor massa's trekvogels, 
en op sommige vroege Augustusmorgens kan men overal waar de kust een tikje slikkerig is vrij
wel alle Steltlopers van Nederland zien. En dan zijn er nog, ieder op bepaalde gebiedjes, de 
ornithologische paradepaardjes: dwergmeeuwen in allerlei kleden, lachsterns met jongen, en 
's winters de haast ontelbare zwanen. Alleen de zwanen zijn een tochtje langs de IJselmeerkust 
in de Kerstvakantie ten volle waard. Doordat ze niet meer gejaagd worden, zijn ze mak, en we 
hebben er wel op sommige plaatsen meer dan duizend op een kluitje gezien, zo dicht bij, dat 
met de kijker alle bizonderheden van veren en snavel duidelijk te zien waren. Van kilometers 
afstand hoort men hun gejoel, en langs een van de vele wegen, die van de Zuiderzeestraatweg 
naar de kust lopen, kan men hen op de fiets benaderen zo dicht als het water het toestaat. 

In de zomer is het heerlijk kamperen aan zee, vooral in de buurt van een der vele boerderijen, 
die met geboomte wat beschutting opleveren. Meestal is de grond hier ook hoger en droger 
dan in de weiden. Treft men een duinstrook, dan nog beter. Die duinstrookjes munten uit door 
rijke en interessante plantengroei; men vindt er nog Engels Gras, Kruisdistel en zelfs Ammadenia, 
de zoet geurende zeepostelein. De rijke bloementooi lokt vele insekten en zelfs de imkers vinden 
het lonend, er eens wat korven te zetten. 

Heeft men geen duintjes in de buurt, dan blijven er toch altijd de weiden met hun afschei
dingen van hoog opgaand, dicht struweel, ook alweer bloemrijk in de goede tijd: braam, kamper
foelie, sleedoorn, Gelderse roos, haagwinde, hop, tussen es en els. Het spreekt vanzelf, dat 
het hier ook wemelt van de insekten, teveel om afzonderlijk te noemen. Helder, voedselarm, 
koud water stroomt door talrijke beekjes naar zee; behalve drommen schaatsenrijders er op zien 
we ook massa's beekgrondeltjes er in. 

De dorpen, die minder op de visserij, dan wel op de exploitatie van deze weidestrook aan
gewezen zijn, zijn al evenzeer een bezoek waard. Ik kan aanraden Kampernieuwstad met zijn 
enorme hooibergen, en Hattem, een uiterst schilderachtig plaatsje. Wie in Hattem komt, moet 
ook zijn best doen, het huis te vinden van de fotograaf, die de prachtige foto's van zijn woon
plaats gemaakt heeft en ze als briefkaart verkoopt. Het zijn de mooiste briefkaarten die men 
in ons hele land kan krijgen. Om een indruk te krijgen van wat men langs de IJselmeerkust 
te zien kan krijgen bladere men verder in het Verkade album over de Zuiderzee, en dan bedenke 
men, dat zich aan al het hiergenoemde nog een bezienswaardigheid van de eersterang heeft 
toegevoegd: de in uitvoer zijnde Zuiderzeewerken. 

Van de Noordveluwse zanden gaat een heel andere bekoring uit. Ze zijn verlatener, onont
gonnen, en de heerschappij van de mens dringt er zich niet op. Allerlei natuurverschijnselen 
gaan er ongestoord door onze invloed hun gang. Ik zou over die zanden graag een heel lang 
relaas willen doen, maar dat zou veel van de verrassing van het zelf-ontdekken ontnemen. 

Op de zanden is plaats voor velen. En ieder kan er zijn vreugd hebben: aan de wuivende 
helm, aan de kronkelige vliegdennen, de statige Juniperusgroepen, de hoge wolkengevaarten 
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van steeds wisselende gedaante, aan fijne spoortjes in het zand, getuigend van velerlei gebeuren. 
Of wel aan pijlspitsen en andere resten van oerbewoners van ons land, die op verscheidene 
onzer zandverstuivingen in groot aantal te vinden zijn: hierover is in D. L. N. al meer meege
deeld door Oppenheim, Popping, Voerman, e.a. Het zelf vinden van zulk een stukje bewerkt 
vuursteen heeft een eigen onweerstaanbare „thrill". Met een beetje geluk kan men het ook 
treffen dat men plotseling een stukje bliksembuis op het zand ziet liggen; zoek dan altijd naar 
meer stukjes, want deze sporen van blikseminslag in het zand bestaan altijd uit lange buizen. 

Heeft men gelegenheid, een bepaalde zandstuiving jaren achtereen te bezoeken, dan is 
het zeer de moeite waard, de veranderingen in de plantengroei te volgen. Steeds vindt men, 
van Noordoost naar Zuidwest gaand, eerst de kale, stuivende, eigenlijk rollende zandtongen, 
die hei, bos, en alles wat ze tegenkomen langzaamaan begraven. Hun zand krijgen ze van de grote 

Foto N. Tinbergen. 
Fig. 2. Omgevallen vliegden; in zijn nieuwe positie verder groeiend. 

golvende vlakte er achter, waar voortdurend zandheuvels vergaan en ontstaan. Dat gaat heel 
langzaam, zodat op bepaalde heuvels vliegdennen kunnen aanslaan en zich tot statige bomen 
ontwikkelen, voordat de bodem waar ze op staan weer aan het afbrokkelen toe is. Als het echter 
zover is, dan gaan dikwijls grote bomen er aan, tenminste ze vallen op hun zij. Het uitstuiven 
gaat echter steeds minder ver dan in de duinen, daar lang voordat het grondwater bereikt is, 
meestal een grindlaag blootkomt, die, nadat al het zand er tussenuit is geblazen, verder verstui
ven belet. Hier gaan zich dan allerlei planten vestigen, de opvallendste hiervan zijn niet de 
het eerst komende kleine wieren, maar het gras Weingartneria, mossen en tenslotte ook korst
mossen. Op het Hulshorster Zand, waar we nu jaren achtereen dit proces hebben kunnen 
volgen (wat hebben we nu een spijt, dat we geen nauwkeurige gegevens van de plantengroei 
hebben verzameld), zijn alle grindvlakten de laatste paar jaren snel aan het begroeien. Als die 
kruidachtige planten er eenmaal zijn, komen de dennen ook gauw. Niet dat deze het niet op 
de kale zandvlakten proberen; jaarlijks vinden we ook daar honderden kiemplantjes. Maar 
op kaal zand gaan ze bijna steeds na enige maanden, soms pas na een paar jaar, dood, zonder 
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groei van betekenis getoond te hebben. Verschillende waarnemingen doenjons vermoeden, 
dat niet watergebrek, niet hoge temperatuur, niet voedselgebrek hiervan de schuld is, maar 
vooral beschadigingen door zandbombar dement, het voortdurende schuren van door de wind 
gedreven zandkorreltjes. 

Als die dennen zich er eenmaal uitzaaien, zien we gauw bos ontstaan; als we van het Huls-
horsterzand naar het Zuidwesten 
gaan, komen we in het Leuve
numse Bos, en we zien dan 
duidelijk, dat dit bos voor een 
groot deel op de uitgestoven 
vlakten van een eens grote zand
stuiving staat. 

Een goed middel, om iets van 
de dierenwereld van zulk een 
zandstuiving te weten te komen, 
is het nazien van sporen. Daar
toe kieze men een vroege mor
gen na een paar droge dagen, 
als er een laag zonnetje staat. 
We zien dan dezelfde sporen 
afwisselend in nog nat en reeds 
droog zand en de lage zon doet 
het relief goed uitkomen. Steeds 
zien we dan sporen van muizen 
en van konijnen, gemakkeijk te 
herkennen, als men een of an
dere handleiding er voor raad
pleegt, b.v. het Handboek voor 
de Jachtopziener, of De Ko-
nings Dierenleven in de Bossen. 
Groepjes van vier prenten in 
trapeziumvorm gerangschikt to
nen aan, hoe een eekhoorn van 
vliegden tot vliegden gehold is. 
Komt de havik dan juist over, 
dan is het met hem gedaan. Foto N. Tinbergen. 

Altijd ook vindt men hazen- Fig. 3. Twee vliegen in een klap: dennenzaailingen en vos-
sporen. Als men een haas uit zijn senprenten op het zand. 
leger opjaagt, kan men goed zien, 
welke manieren van lopen bij welke sporen horen. In het eerst springt hij met reuze sprongen, 
daarbij twee achterpoten bij elkaar en op grote afstand er van twee voorpoten bij elkaar zettend, 
zodat men even grote afstand tussen voor- en achterpoten als tussen achterpoten en volgende 
voorpoten-indruk ziet. Meet men dan de afstand van de achterpoot tot de volgende twee achter
poten, dan komen aardige afstanden voor de dag: 3 1 / 8 meter of nog meer! Het kan ook niet 
missen of we zien sporen van egel, pad, ekster, kraai, torenvalk. Vooral in Augustus komen 
dikwijls jonge torenvalken op het Zand „speelstoten" op denappels en takjes; de sporen daar
van hebben we vroeger hier al eens afgebeeld. Dan zijn er ook de interessante roversporen: 
bunzing, die soms honderden meters met een prooi sleept, de vos, die van duintopje tot duin
topje loopt, om uitkijk en uitmik te houden. Niet zelden ook blijkt er een verwilderde kat rond 
te lopen, die soms ook prooien naar vaste plaatsen sleept. Wij hebben wel eens nachtelijk be-
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zoek van zulke katten in ons kamp; ze zijn bizonder fel op bovenvermelde palingen. Tenslotte 
vinden we ook de sporen van onze wilde en halfwilde hoef dieren: wilde varkens, reeën en 
herten. De varkens wroeten niet alleen in de bosbodem, maar soms ook bij helmwortels. Wat 
ze er halen weet ik niet. 

Is het herkennen van de sporen al aardig werk, boeiend wordt het pas, als we er aan kunnen 
zien, wat de dieren gedaan hebben. Bij verscheidene van onze zoogdieren, die men zo gemakke
lijk niet ongestoord gadeslaat is het sporen volgen de beste methode, om iets van hun gedragingen 
te weten te komen. Ik kan U aanraden, daarover jachtopziene rs eens aan te klampen. De ver
halen van sommigen hunner moeten natuurlijk kritisch opgenom en worden (zoals alle verhalen 
van anderen), maar ik zou U toch afraden, al te ongelovig te zijn. Deze mensen weten oneindig 
veel meer dan wij, ook veel meer dan de meeste vakpsychologen; de twijfel van deze laatsten 
over vele ,,leken"-waarnemingen berust soms uitsluitend op onkennis. Het beste is, zoveel 
mogelijk met de jachtopziener mee te gaan, en zelf te zien. Er zal U dan een hele ervarings
wereld opengaan. 

Stijgt in de loop van de dag de zon, dan komen overal de insekten te voorschijn. Waar ze 
vandaan komen, is onbegrijpelijk; 's avonds zijn ze vrijwel niet te vinden. Op zonnige dagen 
wemelt het er van. Verbazend is, op zulk een arm en extreme omstandigheden biedend terrein, 
de toch nog zo grote vormenrijkdom. Wat halen ze allemaal op het Zand? Dat is heel verschil
lend. Sommige vliegen min of meer toevallig over: witjes en andere vlinders, tot dagpauwogen 
en koninginnepages toe, ook vele Tipula's, „langpootmuggen", verder ook allerlei kevertjes, 
vliegen, zweefvliegen en motten, die op de dennen thuishoren. Vele ook zoeken voedsel op 
het Zand. Hommels vliegen in groot aantal om de dennekronen, en likken er honingdauw, 
afkomstig van bladluizen. Hetzelfde doen ze ook van de helm-bloeiaren, waarin eveneens 
bladluizen huizen, die op hun beurt weer gegeten worden door tal van Lievenheersbeestjes 
en hun larven. Aan dat honingdauw-likken bezondigen zich de honingbijen ook, tot overgrote 
ergernis van de imkers. In 1937 gebeurde dit in sterkere mate dan ooit. 

Waar een berkensingeltje door het Zand loopt, hebben we kans op de Wilgenhoutrups, met 
al zijn gasten, die ik al in een vorige aflevering beschreef. Het is een vreemd gezicht, daar 
kleurige Vanessa's over het blikkerende zand te zien vliegen. Beter past hier Satyrus, het 
hei-vlindertje, dat ook graag aan de berken zuigt. Als hij op de grond gaat zitten zonnen, houdt 
hij de vleugels opgevouwen boven het lichaam, maar houdt ze scheef, zodat ze parallel met 
de zonnestralen staan, een hoogst eigenaardige gewoonte. De mannetjes vliegen elk voorbij
vliegend wijfje achterna, maar ook andere dieren: mestkevers, libellen, mezen, zelfs vallende 
berkenblaadjes, of een over het pad glijdende schaduw van een andere vlinder! Reageert het 
aangevlogen voorwerp niet zoals een wijfje Satyrus dat hoort te doen, dan gaat het mannetje 
weer terug naar zijn sapboom. Talrijk zijn op het Zand de rovende insekten. Cicindela, de zand-
loopkever, rent achter alles aan wat beweegt, om het met zijn enorme kaken te grijpen. Op 
mosheuveltjes of op denappels zit een grote goudgele vlieg te wachten, tot een prooi voorbij 
komt vliegen: Asilus. Overal in de grond zien we gaatjes en zandvlekjes van de meest verschil
lende graafwespen: Bembex, Ammophila, Philanthus en vele andere. Ook hier is de verzoeking 
groot, iets naders van elk te vertellen, van het razend snelle prooivangen van Asilus, van de 
vergissingen die hij maakt als we een konijnekeutel langs hem gooien. Ammophila met zijn 
rupsen, Bembex met zijn vliegen, Philanthus met zijn bijen, ze zijn allemaal bekend, en toch niet 
genoeg bekend; bij Philanthus zijn we met ons zessen nu al vijf zomers bezig en nog kennen we hem 
maar betrekkelijk oppervlakkig. Het raadsel van zijn oriëntatie op de meer dan kilometerlange 
weg naar huis heeft ons al die tijd beziggehouden. Over de oplossing er van vertel ik later 
nog eens uitvoeriger. Ammophila krijgt in D. L. N . binnenkort ook nog eens een extra beurt. 

Bij het stil zitten wachten bij zulke graafwespen, een warme, maar uiterst boeiende bezigheid, 
krijgen we steeds allerlei buitenkansjes te zien, vooral ook op vogelgebied, omdat de stilzittende 
waarnemer zo onopvallend is. Eind Augustus zien we wel trekkende ooievaarsgezelschappen, 
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Fig. 4. Asilus crabroniformis L. 
Foto II'. Kruyt. 

de mooie roofvlieg. 

die zich op de van het hete Zand opstijgende luchtstromen hoog opschroeven, en daarvoor 
desnoods van hun trekbaan afwijken. Komen ze dan boven het bos, dan hernemen ze hun oor
spronkelijke richting, en glijden 
in grote vaart verder, van hun 
gewonnen hoogte profiterend 
totdat ze hem weer kwijt zijn. 
Soms ook komen we in deze 
tijd een eenzame morinelplevier 
tegen, die de lichenenvlakten 
tot rust genood hebben. Andere 
steltlopers: groenpootruiters, 
tureluurs, witgatjes, oeverlopers, 
zwarte ruiters en bosruiters 
komen geregeld over, dikwijls 
's nachts. Wulpen en regenwul
pen idem. Soms komen ineens 
troepen kokmeeuwen hoog in de 
lucht mieren vangen. Roofvo
gels zien we geregeld: boomval
ken komen libellen, mestkevers, 
soms ook zwaluwen grijpen 
hoog boven onze hoofden. To
renvalken komen spelen, havik en sperwer vliegen dikwijls laag over, soms op de duinpiepers 
of de boomleeuweriken stotend, die in de dennentoppen of op de grond naar insektenlarven 

zoeken. In Augustus zien we 
de eerste slechtvalken. Eens 
zagen we een visarend hoog 
overvliegen, een andere keer 
een bruine wouw laag over 
ons cirkelen. De wespendief, 
die meer in het bos en op de 
hei naar zijn wespennesten 
zoekt, komt toch ook dikwijls 
genoeg boven de zanden. Da
delijk zijn dan de boomvalken 
er bij, om razend snel op hem 
te stoten, waartegen hij zich 
met snelle wendingen en lang 
uitschietende poten verweert. 

Over bos en heide moet ik 
kort zijn. De Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumen
ten heeft een groot deel van 
het Leuvenumse bos, dat ter 

kennismaking alleen al een week waard is, wat we overigens in Junghuhn's meer dan 100 
jaren oude beschrijving al kunnen lezen. 

De Hierdense beek, die van het Uddelermeer komt, stroomt door dit bos, eerst door bosweiden 
gezoomd, dan midden door het bos stromend, tenslotte door de akkers en weiden van de Zuider-
zeestrook met een aardige grinddelta in het IJselmeer mondend. 

Fig. 5. Ammophila sabulosa L., de rupsendoder. 
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Heiden, echte grote en nog niet dichtgegroeide heiden, vinden we bij Elspeet, Vierhouten, 
Oldebroek, al is hier ook veel met de tamelijk vervelende grove dennen bebost. Wie Juniperus 
wil zien, f ietse het nieuwe rijwielpad, dat van de betonweg Nunspeet—Epe, langs de spoorweg, 
naar Oldebroek loopt. Door het verdwijnen van de heideschapen groeit op vele plaatsen de hei 
dicht met vliegdennen; grotere stukken worden door de mens bebost, wat aanvankelijk een 

nog veel lelijker landschap geeft. 
Toch zijn de bossen van grove den
nen niet zó vervelend als ze op het 
eerste gezicht lijken. We hebben er 
ons de afgelopen jaren vele uren be
ziggehouden, nu eens met het be
studeren van de [mooie dennenpijl-
staarten, dan weer met het waarne
men bij sperwer- of haviknesten of 
met het zoeken naar de vraatresten 
van deze roofvogels. Als we op re
genachtige dagen! eens emmers vol 
vossebessen gaan plukken, vinden we 
de dennenorchis Goodyera in tal
rijke en grote exemplaren. Dikwijls 
ook eten we ons rond aan Cantharel-
len. Juist met regenachtig weer, en 
in het bizonder in de winter, zijn de 
met hoge grove dennen begroeide 
oude stuifruggen in het Leuvenumse 
Bos, met hun dichte begroeiing van 
kraaihei, mos, Juniperus en rendier
mos tussen het afgevallen berken
blad een lust voor het oog; alle 
kleuren tintelen en glanzen. 

Meer dan enig ander terrein moet 
het bos op de Noordveluwe ontzien 
worden door de touristen. Niet al
leen omdat het particulier eigendom 
is, en in exploitatie is, en geen nie
mandsland zoals zovele touristen 

Foto R. J. van der i.imle. schijnen te menen, maar ook omdat 
Fig. 6. DennenpijIstaarten. het bij druk, niets ontziend bezoek 

snel vernield wordt. In de twaalf 
jaren waarin we de gang van zaken op de Noordveluwe enigszins hebben kunnen gadeslaan, 
is het touristenverkeer snel toegenomen, en als gevolg daarvan is het in de zomermaanden 
langs de fietspaden en de wegen een grote rommel van papieren, sigarettendoosjes, ijsco
lepeltjes en hele kartonnen dozen, verspreid op de geheel afgetrapte grond, ergerlijk om te 
zien. De meeste kampeerders doen datgene wat de dagjesmensen doen op grote schaal. Som
mige veelbezochte terreinen gaan in snel tempo lijken op de meest platgetrapte speelterreinen 
in de Scheveningse bosjes. Dat alles kan gemakkelijk voorkomen worden, als ieder wilde 
bedenken, hoe hij zich op een anders terrein te gedragen heeft. Om der wille van al diegenen 
die niet in staat zijn hun vakantie buiten ons land in wilder en vrijer streken door te brengen, 
moet het landschap nu eenmaal zuinig behandeld worden, wil het niet zijn waarde als recre-
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atieoord verliezen. Een beetje zelftucht bij allen, die zo vrijelijk van de terreinen van Natuur
monumenten en van gulle particulieren genieten, maakt het toelaten mogelijk voor nog een 
veel groter aantal mensen dan er nu geregeld komen. N . TINBERGEN. 

sa sa sa 

RADERDIERTJES. 

R otatoriën of Raderdiertjes zijn uiterst kleine organismen, die maar zelden groter zijn 
dan i mm, de kleinste vormen zijn zelfs maar Vss m m groot. Wat hun grootte betreft 
verschillen ze dus niet veel van vele eencelligen, en toch is hun lichaam opgebouwd 

uit honderden cellen. Dank zij de meestal grote doorzichtigheid van de huid en het dikwijls 
sterk gekleurd zijn van de verschillende organen, is het inwendig organisme duidelijk waar 
te nemen, en juist dat verrast ons als we levende raderdiertjes door de microscoop bekijken. 
't Is een en al bewegelijkheid. Het raderorgaan — zie de figuren — brengt een stroming in het 
water teweeg waardoor een vlugge, meestal schroefsgewijze, voortbeweging mogelijk wordt. 
Bovendien kan door beweging der trilharen van een bepaalde zone van het raderorgaan een 
draaikolk in het water ontstaan, waardoor kleine voedseldeeltjes als kleine algen, zweepdiertjes, 
organische afval enz. naar de mond worden gevoerd. In het plankton komt bijv. heel veel voor 
het goudgele bolvormige kolonietje van zweepdiertjes Synura uvella; komt nu zo'n kolonie 
te dicht bij het mondveld van het raderdier, dan wordt ze a.h.w. uit elkaar geslagen, en de zweep
diertjes worden naar de mond gewerveld, waar ze tussen de harde lijsten van het kauwapparaat, 
die bijna onophoudelijk tegen elkaar klappen, fijn worden gemaakt. Niet bij alle raderdiertjes 
werkt het kauwapparaat, ook wel „kauwmaag" genoemd, zo. Bij Asplanchna — zie fig. 2 — 
is het tot een uiterst bewegelijke grijptang geworden, die de buit pakt en in de slokdarm brengt. 
Asplanchna is dan ook een geduchte rover — de wand van slokdarm en maag moet wel erg 
rekbaar zijn, want één werd er zelfs waargenomen met een viertal kleinere raderdiertjes (Anu-
raea's) in zijn maag. Het andere raderdiertje, afgebeeld in fig 1, Brachionus pala, is ook een 
van de mooiste en doorzichtigste vormen, hoewel niet zo glashelder als Asplanchna. Het is 
dadelijk te herkennen aan het pantser met de vier uitsteeksels vooraan, en aan de lichtblauwe 
subitaan-eieren met de oranje vetdruppels erin, die het wijfje meedraagt. Brachionus pala houdt 
er opvallend mooie kleuren op na — het mondveld is roestbruin, het oog helder rood, de maag 
meestal geelgroen en duidelijk afstekend tegen de lichtgekleurde dooierstok, waarin de dooier
kernen duidelijk te zien zijn. Bij Raderdieren kunnen we n.1. een dooierstok en een kiemstok 
onderscheiden. De kiemstok brengt de eicellen voort, waarin pas later het dooiermateriaal 
vanuit de dooierstok komt. 

Antoni van Leeuwenhoek zag onder zijn „waterdierkens" ook Rotatoriën. Hij schrijft in 
zijn brief van 9 Febr. 1702, als hij het over het raderorgaan van een Philodina heeft: „Wijders 
was het bovenlijf van dese dierkens, dat men voor het hooft sou aan sien, in twee gescheyden, 
en beyde de bovenste deelen bestonden uyt een rond, beset met lange en seer dunne werk-
tuygen, die een aardige en vermakelijke beweginge maakten, seer na, alsof wy ons inbeelden 
te sien twee ronde raderkens, en op deselve in 't rond beset met punctjens van spelden, en dat 
sodanige raderkens een vaardige ommegang hadden". 

In diezelfde brief beschrijft hij ook op een alleraardigste manier de heftige bewegingen 
van het kauwapparaat. Hij beschouwt het echter niet als zoodanig, maar houdt het voor een 
kloppend hart. „Ik ontdekte in dese dierkens ontrent dat deel dat wy de borst souden noemen, 
een rondagtig deeltje, dat een soo vaardige toenypinge, en opendoende beweginge hadde, 
als wy een een-sillabig woort konnen uytspreeken, en welk deel ik vast stelde, dat het selve 
het Hert van het dierke was". 

De Raderdiertjes komen voor in zoet-, brak- en zeewater, maar ook op vochtige plaatsen 


