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wachte problemen, die opgelost zullen moeten worden, alvorens wij werkelijk een 
inzicht zullen hebben in de wonderlijke biocoenose, welke men duinen noemt. Mogen 
deze, als ongerept duingebied, nog lang gespaard blijven, zoodat ook onze nazaten 
nog zullen weten, wat duinen zijn; de echte ongerepte duinen worden schaarsch! 
Welke wonderen zal 
het gebied van het 
Quackjeswater, het 
laatste terrein, dat 
door ons in studie 
genomen zal wor
den, ons nog bie
den? Zal door het 
nader onderzoek het 
r a a d s e l van het 
Quackjeswater, zoo
als Lorié het heeft 
aangesneden, ont
huld worden? Of 
zullen steeds meer 
raadsels aan de reeds 
bestaande worden 

toegevoegd? We zullen maar hopen, dat de tijdsomstandigheden het ons mogelijk 
maken, ook dit gebied in studie te nemen, zooals we dat met alle vorige deelen van 
het duingebied van Voorne thans hebben gedaan. De kaart van het gebied van het 
Quackjeswater ligt reeds klaar; de boorpunten zijn al uitgezet; aan het werk dus! 

's-Gravenhage. Dr. J. HOFKER. 

Fig. 5. Het huisje van Jan Snoey; links zijn de boomen goed uitge
groeid, rechts daarentegen kwijnen ze; gezien vanuit de duinen. 

SI sa 83 

.Ë£7V BLIKSEMBUIS 

Wanneer de bliksem in de grond slaat, laat hij dikwijls zijn sporen achter. 
Meestal valt er niet meer te zien dan een betrekkelijk klein gat in de grond; 
ook kunnen soms schroeiplekken in de planten, al of niet geschroeide spleten 

in de schors van een getroffen boom of ook meters ver weggeslingerde stukken schors 
getuigenis afleggen. Passeert de ontlading blank zand, dan smelt langs de weg die hij 
neemt het kiezelzuur, en er ontstaat een enigszins gekronkelde, soms vertakte buis 
van echt glas. De buitenkant is ruw, doordat hier halfgesmolten zandkorrels aan de 
glasbuis kleven. 

Op onze zandstuivingen slaat nu en dan de bliksem wel in, en ieder, die er geregeld 
wandelt, heeft wel eens een stukje van een dergelijke bliksembuis of fulguriet ge
vonden. Meestal zijn dat dan afgebroken stukjes, die door de wind blootgewaaid en 
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weggerold zijn. Het is dan onbegonnen werk, naar de rest te gaan zoeken, die immers 
ergens onder het zand verborgen moet liggen. 

Toen we op een dag in de zomer van 1939 met een clubje mensen over het Huls-
horster Zand wandelden, viel mijn oog op een paar eigenaardige voorwerpjes, die 
vlak voor mijn voeten op het kale zand lagen. Hoewel ze niet precies leken op de 
stukjes bliksembuis, die ik wel eens gezien had, deden ze me er toch genoeg aan 
denken, om me, voordat ik mijn verstand kon laten werken, te doen bukken en in 
het zand te doen graaien, om te voelen, of er soms een werkelijke bliksembuis in de 
grond zati Later had ik daar spijt van, want nu had ik meteen zonder goed te kijken 
de situatie boven de grond verstoord. 

Het was werkelijk een bliksembuis. Mijn vingers stuitten enkele centimeters onder 
de oppervlakte, juist op de plaats waar het droge oppervlakkige zandlaagje op de 
vochtige laag rustte, op een harde vertikale ader. Ik herinnerde me opeens weer een 
college van Professor Escher, waarin hij ons op het hart had gedrukt, om, als we ooit 
een bliksembuis in zijn natuurlijke ligging mochten vinden, hem toch vooral voor
zichtig uit te graven. Dat kon dus nu gebeuren. We haalden onze kampschopjes en 
togen aan het werk. Voorzichtig groeven we het omringende zand weg en legden de 
buis bloot. Deze bleek uiterst teer te zijn, en het lukte niet, hem in zijn geheel er uit 
te krijgen. Om ongelukken te voorkomen, braken we telkens een stukje van ongeveer 
tien centimeter af, pakten het in en nummerden het, en na ruim een dag voorzichtig 
delven waren we drie en een halve meter diep doorgedrongen. De buis had zich 
intussen tweemaal vertakt en was nu zo dun geworden, dat verder uitgraven ondoen
lijk was. Het grondwater hadden we nog niet bereikt. De brokstukjes werden naar 
Leiden vervoerd, en in het Geologisch Museum ligt de hele fulguriet nu, weer precies 
gemonteerd, tentoongesteld. 

Door een bizonder toeval hadden we dus de plaats gevonden, waar zeer kort voordien 
de bliksem in het zand was geslagen. In het stuivende duin zou hij niet lang intakt 
gebleven zijn. Het enige bericht over een vondst van een bliksembuis in situ in ons 
land dateert van 1874. Een boer zag in de buurt van Elspeet de bliksem in een rogge
akker slaan. Toen hij ging kijken, vond hij het koren platgeslagen en beschadigd op 
een plek van ongeveer 30 meter doorsnede. In het midden was een brandplek, en 
hier vond hij, op een onderlinge afstand van een meter, twee gaten in de grond, 
een met een doorsnede ,,als een rijksdaalder" en een iets kleiner. Toen hij ging graven, 
kwam hij na ongeveer een meter zwarte aarde op blank zand, en hier zette elk gat 
zich als een bliksembuis voort. De vinder liet enkele stukjes van de buis aan zijn 
pachtheer zien, die ze aan Professor Harting gaf. Deze gaf een beschrijving van de 
bliksembuis in de Verhandelingen van de Akademie van Wetenschappen. Na die 
tijd is er naar ik meen geen vondst in ons land bekend geworden. Toch kunnen 
bliksembuizen ook in ons land niet zeldzaam zijn, men moet er alleen toevallig tegen
aan lopen. 

Onze bliksembuis was in meer dan één opzicht interessant. Op ons, die van bliksem 
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niet meer wisten, dan wat de dagelijkse „gossip" er over leert, maakte het een eigen
aardige indruk, dat hij, zoals afb. i laat zien, aan de voet van een ongeveer zes meter 
hoge, kale zandheuvel ingeslagen was. Een meter of vijftig er vandaan stond een 
vliegden. Toen we van Prof. Escher enkele literatuuropgaven gekregen hadden, 
waardoor we iets over fulgurieten konden nalezen, bleek ons, dat ook in andere streken 
de bliksem dikwijls in de dalen tussen de zandheuvels inslaat. De Fransche geoloog 
Lacroix, die zijn gegevens van Fransche koloniale militairen uit de Sahara kreeg, zegt 
dat daar de meeste fulgurieten eveneens in de dalen liggen. Fiedler, die in verschil-

Fig . i . zajiiistuiviHgy met yOij ae nsen) de plaats waar de fulguriet gevonden werd. 
F oio Tinbergen. 

lende delen van Centraal Europa bliksembuizen heeft uitgegraven, zegt dat hij ze 
steeds in de onderste delen van hellingen van zandheuvels vond. Het ligt voor de hand 
om aan te nemen, dat de nabijheid van het grondwater hiermee te maken heeft. De 
weg van de top van de heuvel naar het grondwater zal dus wel te veel weerstand bieden 
en de ontlading afleiden. Het grondwater zelf geleidt natuurlijk uitstekend, wat men 
ook daaraan gemerkt heeft, dat een bliksembuis bij het bereiken van het grondwater 
zich plotseling in talrijke richtingen vertakt. Op lage zandheuvels is men dus bij een 
onweer veiliger dan aan de voet er van. Dat de bliksem in ons geval niet in de den 
is geslagen, ligt waarschijnlijk daaraan, dat hij al te ver weg stond. Toen op een andere 
plaats bij Hulshorst de bliksem in een bos van vliegdennen sloeg, „zocht" hij de 
hoogste uit. 
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De buis zelf toonde belangwekkende détails. In de 
eerste plaats was hij hol (afb. 3, 6). Vrijwel alle bliksem
buizen zijn hol. Waar komt die holte vandaan? Bliksem
buizen worden meest gevonden in enigszins vochtig zand, 
en het zou dus wel kunnen, dat de holte ontstaat door 
dat bij de grote hitte snel water verdampt. Harting, die 
de wand van de buis bij sterke vergroting bekeek, vond 
hierin tal van kleine blaasjes, waarvan hij eveneens ver
moedt dat het waterdamp is. Wanneer hij ze onder water 
openprikte, stroomden zij ogenblikkelijk geheel vol, zon
der dat er gas ontsnapte. Andere auteurs geloven aan 
een mechanisch effect van de bliksem. De eerste ver
onderstelling vindt steun in de door Harting beschreven 
waarneming van de Elspeter boer, die immers in de 
vochtige oppervlaktelaag van zwarte aarde een zeer wijde 
buis vond. Intussen kan dit ook anders verklaard worden, 
zoals hieronder zal blijken. Lacroix vermeldt, dat de 
buizen in het droge zand van de Sahara bizonder wijd zijn, 
wat weer moeilijk aan water toegeschreven kan worden. 
Ook wijst men wel op de mechanische werking van 
bliksem in verschillende gesteentesoorten. Enig licht op 
de kwestie of waterdamp een rol speelt, zou geworpen 

kunnen worden door het uitgraven van een verse bliksembuis met gelijktijdig noteren 
van de vochtigheidstoestand van de lagen die hij passeert. 

De temperatuur die de bliksemvonk in het zand doet ontstaan, moet, te oordelen 
naar het feit, dat de fulguriet uit 
gesmolten en weer gestold zand, 
en dus uit vrijwel zuiver kiezelzuur 
bestaat, zeer hoog zijn, tegen de 
1500 graden Celsius op zijn minst. 
Deze temperatuur moet in een zeer 
kleine fractie van een sekonde (La
croix geeft op: korter dan een 
duizendste) bereikt worden. 

De holte in de buis is zeer 
onregelmatig. Meestal is hij niet 
zuiver cylindrisch, maar vertoont 
hij op dwarse doorsnede een ster 
vorm. De wand is in de lengte
richting geplooid, net of de druk 

. j j j u • Fig. 3. De afwijkend gevormde stukjes, gevonden 
van het omgevende zand de buis, , \. , J n J J • / ». 

0 . ' bovenop het zand. De wand is dun en met gesloten. 
toen hij nog in gesmolten toestand F0t0 Rijksmuseum van Geologie, Leiden. 

Fig. 2. De uitgegraven blik
sembuis, na het uitgraven weer 

gereconstrueerd. 
Foto Tinbergen. 
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buizen geleken. 

verkeerde, heeft ingedrukt. Maar ook over de 
verklaring van deze lengteribbels, die blijkbaar 
dikwijls aanwezig zijn, is men het niet eens. 

Met iets meer zekerheid kunnen we het ver
schil in vorm tussen de stukjes die we boven op 
het zand vonden en de rest van de bliksembuis 
verklaren. De aan de oppervlakte liggende stukjes 
(afb. 3) hebben een wijdere holte, zijn heel 
dunwand g en vertonen zelfs vele gaten in de 
wand. Nu hebben verschillende onderzoekers 
gepoogd, kunstmatig bliksembuizen te maken. 
Speciaal Rollmanns proeven zijn voor ons van 
betekenis. Rollmann liet ontladingen door zwa-
velpoeder gaan en kreeg daardoor inderdaad 
vormingen, die in gedaante veel op bliksem-

Hij vond nu, dat zijn „fulgu
rieten" dikwandig werden 
en een nauwe holte kregen, 
wanneer hij het poeder van 
tevoren stevig aanstampte, 
en dat ze daarentegen in los 
zwavelpoeder een grote holte 
hadden, dunwandig waren, en ook dat de wand niet gesloten 
was. Liet hij de vonk, voordat hij de zwavel bereikte, eerst door 
lucht slaan, dan kreeg hij het bij losse zwavel verkregen effect 
in versterkten mate. Zijn beschrijving klopt goed met wat wij 
aan de oppervlakkige stukjes buis waarnamen, zodat we wel moeten 
concluderen, dat deze ontstaan zijn in het oppervlakkige laagje. 
Toen ik dat begreep, had ik nog meer spijt, dat ik niet een goede 
afbeelding van de situatie gemaakt had, want het was nu toch wel 
heel waarschijnlijk geworden, dat we de bliksembuis gevonden 
hadden in de toestand waarin hij was ontstaan, en een dergelijke 
waarneming is mij uit de literatuur niet bekend. 

Op de plaats waar de buis op een grindbank stuitte, waren 
verscheidene steentjes waarmee hij in aanraking was gekomen er 
aan vast gekit. Opvallend was, dat de ontlading zijn weg koos 
langs de oppervlakte van de steentjes. Eén der splitsingen draagt 
een steentje juist in de vork (afb. 4), en de splitsing zal wel 
onder invloed van het steentje ontstaan zijn. In de literatuur is 
hierover meer te vinden; ook leembanken kunnen de ontlading 
afleiden, en de buis kruipt dan langs de horizontale oppervlakte 
van zulk een bank een eindweegs verder. Ook zijn echter waar-

Fig. 4. Een van de twee splitsingen. 
In de vork zit een steentje vastgesmolten. 

Foto Rijksmuseum van Geologie, Leiden. 

Fig. 5. Een stuk van 
ongeveer 20 cm; een 
steentje is vastge
smolten.De diktevan 
debuisis heelongelijk 
Foto Rijksmuseum van 

Geologie, Leiden. 
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Fig. 6. Eenst ukje bliksem
buis op dwarse doorsnede, 
om de geplooide wand te 

laten zien. 
Foto Rijksmuseum van Geologie, 

Leiden. 

nemingen bekend van gevallen, waar de bliksem op een zeer natte kleilaag was te
rechtgekomen; hier hield de buis abrupt op en slechts een aantal fijne rode aders, 

die zich in de klei naar beneden begaven, duidden de sporen 
van de ontladingen aan. 

Onze bliksembuis was niet het gevolg van een zeer sterke 
ontlading. Er zijn veel dikkere en ook veel langere buizen 
bekend. De grootste die ooit opgegraven is, mat ruim elf 
meter. Deze is gevonden in Cumberland in het begin van 
de negentiende eeuw. Men maakte zich in die tijd nogal 
druk over fulgurieten, want men had toen eigenlijk juist 
ontdekt, dat het geen fossiele planten waren, maar dat ze 
door de bliksem ontstaan. 

Ook nu weet men over fulgurieten blijkbaar nog niet 
genoeg. Zo weet men de in afb. 2 zichtbare afwisseling van 
dikke en dunne gedeelten nog niet te verklaren. Het loont 
dus zeker de moeite, eventuele vondsten nauwkeurig te 
bezien. Professor B. G. Escher, Geologisch Museum, 

Garenmarkt, Leiden, is met onze ene bliksembuis nog niet bevredigd, en houdt zich 
aanbevolen voor een berichtje bij een andere vondst 

N. TINBERGEN. 

SI SI SI 

ENKELE AANVULLENDE GEGEVENS 
OVER WATERLAND. 

In de serie artikelen over Waterland hebben de historie en de vogelbevolking wel de plaats 
gekregen, die hun toekomt, maar van de plantengroei is m.i. een veel te slechte indruk 
gegeven. Het is moeilijk te beoordelen of de flora van Waterland voor- of achteruit gegaan 

is. Men moet een veentje meerdere keren in het jaar bezoeken om er de verschillende botanische 
merkwaardigheden te vinden. Een maand nadat men bijvoorbeeld ergens Welriekende Nacht
orchis gevonden heeft, kan men hem niet meer terugvinden alleen doordat de bloeitijd voorbij 
is en de plant daardoor minder opvalt. Het is daarom best mogelijk, dat deze plant aan het 
Barnegat nog wel voorkomt. Volgens de gegevens uit het I.V.O.N. (Instituut voor vegetatie-
onderzoek in Nederland)-archief groeit deze prachtige orchis vrijwel in alle veentjes van de 
braken tussen de Nes en IJdoorn! Zelf vond ik hem bij de Aandammerbrug en in „de Veen". 
Koningsvarens groeien daar bij de Nes ook nog wel. Het is nu eenmaal vaak erg lastig om de 
geïsoleerde plekjes in Waterland te bereiken, vooral als het niet lukt, een bootje te krijgen. 

Boomgroei komt in deze streek inderdaad niet zoveel voor. Als de veenvorming meer in een 
hoogveenstadium komt, beginnen echter hier en daar berkjes en wilgen op te slaan en zo zien 
we bijvoorbeeld in het Ilperveld zich nieuwe bosjes vormen. 

Het prachtige hoogveentje bij Katham verdient zeker beschermd te worden. Er groeit ook 
Malaxis en wel in gezelschap van Zonnedauw, Waternavel, Moerasviooltje, veenmossen, Rood 
viltmos (Aulacomnium palustre), Calypoge^a trichomanis en als overblijfsel uit vroegere riet
vegetatie Riet en Lisdodde. Dit lastig te vinden orchideetje ontdekte ik verleden jaar in het 
Ilperveld en onlangs nog bij Monnikendam, nieuwe Twiskepolder en bij Aandammerbrug. Het 


