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dan nog vermelden, dat het plantje voorkomt in het plassengebied bij Nieuwkoop. 
Foto 2 komt daar vandaan, toont hem in het droge uiterste van z'n amplitudo bin
nen de successie. Deze foto werd gemaakt door Jaap van Dijk, die in het Nieuw
koopse gebied talrijke vindplaatsen met plantensociologische opnamen vastlegde. 

Overzien wij nu dit alles, dan is het in de eerste plaats aardig op te merken, dat 
de verspreidingskaart van Malaxis in 10 jaar tijds totaal veranderd is, niet omdat 
het orchideetje zich zo sterk heeft uitgebreid, maar eenvoudig omdat het zoveel 
over het hoofd was gezien. Verder blijkt Malaxis dus optimaal voor te komen in de 
natte Sphagneta, die wij nog geen hoogveen willen noemen, omdat dat vooral is 
opgebouwd door Veenmossoorten als Sph. papillosum, Sph. magellanicum, Sph. ru
bellum, soorten die overigens in de Westnederlandse venen ook voorkomen. 

De suggesties in de litteratuur, dat het zo'n typisch hoogveenplantje is (Van Zin
deren Bakker) of dat het alleen met Veenmos, Moeras viooltje en Waternavel voor
komt (Deinum), zijn dus niet juist! 

Botan. Lab. Amsterdam, Nov. 1947 W I M MEYER. 
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ZWERFTOCHTEN IN OER-NEDERLAND, No. 14 
HULSHORST IV. 

A ansluitend aan mijn drie „zwerftochten" van 1928, 1931 en 1940, beschreven in D.L.N. 
over dit terrein kom ik nu, na een bezoek in September j.1. uiteindelijk het volgende be
richten: 

Reeds in de zomer 1944 viel het mij op, dat de 2 dwergachtige dennen weder aardig bijgekomen 
waren; en nu in 1947 zijn deze nog flinker en krachtiger; zij zitten vol in hun naalden en 
hebben zich blijkbaar aan de toestand aangepast. In elk geval een bewijs, dat wat wij mensen 
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denken niet steeds uitkomt zoals wij het verwachten en dat de natuur haar eigen wegen gaat, 
resp. omwegen nodig heeft om tot goede resultaten te komen. 

Nu verwacht ik niet meer dat deze 2 fors herstelde vriendjes — die ik reeds sedert 20 jaren 
ken — aan de storm ten offer zullen vallen.Weliswaar hangt het uiteindelijk lot af van de toekom
stige stormrichtingen. Omdat wij in de laatste jaren m.w. vooral N-O storm hadden kon deze 
ommekeer tot beterschap zich afspelen, echter al lijken de 2 boompjes op de hier bijgaande foto's 
van 1931 en 1946 niet meer veel op elkaar zo hebben ze toch nog steeds hun dwergkarakter 
behouden. 

Maar niet alleen deze twee dennen, doch het gehele terrein, dat uitgestoven was en b.v. in 
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1937 uit niets dan stuifzand 
bestond, is thans ^volkomen 
veranderd^ honderden vierkante 
meters liggen nu totaal vast. 
Niet alleen algen, mos, gras, 
kleine dennen en berken staan 
er, maar zelfs de Calluna heeft 
er reeds plekken bezet. Deze 
planten hebben blijkbaar het 
terrein voorgoed heroverd. En 
hierdoor zijn er nu geen arte
facten meer te vinden; gedu
rende deze droge, warme dus 
theoretisch gunstige zomer 
slechts op een klein plekje in 
de nabijheid der dennetjes, 
vonden we nog]enkele stukken, 
verder niets. 

Had bij mijn eerste bezoek 
in 1928 het terrein in de toe
stand verkeerd als nu, dan was 
Hulshorst nooit geworden wat 
het toen en in latere jaren 
bleek te zijn: een dorado voor 
de zoeker van praehistorica uit 
het beste mesolithicum. 

Mijn bedoeling met dit ver
haal is: ie. op de geciteerde 
feiten attent te maken; 2e. de 
ogen ook verder op dit terrein 
gericht te houden, want het 
kan wel gebeuren dat in latere 
jaren de Z-W stormen het 
winnen en wat gebeurt er dan 
met het terrein? Dan komt 
vermoedelijk een nieuwe zand
laag op het vastliggende laagste 
gedeelte van het terrein, een 
zandlaag zonder artefacten, ter
wijl echter de mogelijkheid 
bestaat dat aan de O-kant van 
dit terrein nieuwe vindplaatsen 
opengestoven worden en dan 
zal de kans voor verdere vond
sten daar weer toenemen. 

En zo zullen door wissel
werking van Z-W en N-O 
nieuwe grondlagen geschapen 
worden, die in latere jaren 
raadsels aan de geologen zullen 
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opleveren over de vorming van steriele zandlagen, humuslagen, oerbanken enz. 
Omdat de geologie echter nu zoveel en zo doeltreffend met de pollenanalyse werkt, schijnt 

het mij bijzonder interessant, als het tegenwoordige niveau eerst wederom met een zandlaag 
bedekt zal zijn en de planten eronder tot humus vermolmd, hier een pollenanalytisch onder
zoek te verrichten, want wij weten thans welke plantenfamilies nu het terrein omgeven. Hier
door bestaat dus de mogelijkheid een dusdanige analyse op zijn juistheid te t o e t s e n , wat 
bij fossiele lagen niet meer mogelijk is. 

En nu nog enkele woorden over artefacten die, omdat ze zeldzaam zijn en omdat er tot nu toe 
nog niet over geschreven is, de aandacht verdienen. 

De hier getekende drie stukken zijn in de laatste jaren gevonden. Verder zijn er nog verschei
dene meer gevonden, die echter overeenkomen met reeds vroeger van Hulshorst beschrevene. 

No. I is tot heden voor Hulshorst een unicum; een pijlpuntje, lichtgrijsbruin van kleur, aan de 
twee kanten goed bewerkt en geretoucheerd, behorende in het midden-Tardenoisien d.w.z. 
in het beste tijdperk van het mesolithicum. Soortgelijke stukken kennen wij van Drunen, hier 
echter voor het eerst aangetroffen met dit stukje. In dezelfde periode behoren ook de bijzonder 
fijne geometrische microlithen, reeds in 1928 vermeld (zie Zwerftocht V — Hulshorst) zo
dat zeker het gehele vondsten-materiaal in het Midden-Tardenoisien thuis behoort. Het lijkt mij 
goed hier te vermeiden, dat in deze periode van het holoceen het rendier (Rangifer tarandus) 
nog steeds aanwezig was, zoals E. Rahier bij zijn uitgravingen in de grot van Remouchamps 
vaststelde (publicatie van 1931 te Brussel verschenen) en dat dit dier dus niet in het Magdale-
nien (eind van het kwartair) reeds uit Midden-Europa verdwenen is. 

II en III zijn zeker ook mesolitisch (Tardenoisien-maaksel), lijken echter zeer op kleine Cha-
telperron-spitsen, een artefact dat in iets groter formaat in het Jong-Palaeolithicum behoort. 
No. II is doorschijnend geel, amberkleurig met rode schakeringen — een zeer mooi mesje — 
terwijl No. III van ondoorzichtig grijs-zwart silex is. Beide stukken zijn zeer goed geretoucheerd, 
zoals de tekeningen laten zien, en alle drie zijn door stormen gepolijst. 

Omdat ik verwacht, dat dit terrein in de komende jaren steriel zal blijven, besluit ik hiermede 
mijn berichtgeving over Hulshorst, dit belangrijke en mooie stuk Oer-Nederland. 

Amsterdam R. OPPENHEIM. 
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EEN FRAPPANT NATUURVERSCHIJNSEL 

Neen we gaan niet spreken over meteoren, bliksemende langs de avondhemel, over vuur
bollen, nevelkringen of dergelijke majestueuse schouwspelen. 
Wat wij op het oog hebben is niets dan een groeiproces, een massavegetatie van een on

aanzienlijk zeediertje: de zeepok. 
Een diertje meer bekend dan vroeger, want overal op Walcheren, waar de vloed stenen muren, 

straten, trottoirbanden, palen beroerde vindt men de hoekige kalkrandjes, die van de vroe
gere aanwezigheid van dit diertje getuigen. Hier meer, daar minder dicht, vindt men er de witte 
kringetjes bij elkaar. 

Wat ik echter zag op enkele Walcherse strandhoofden sloeg alle records. 
Maar laat ik bij het begin beginnen. 

Ergens op Domburgs strand vond ik het vorige jaar eigenaardige ringen van klei, waarop 
ik oude scherven aantrof van Frankische oorsprong. 

Peinzend over de oorsprong wendde ik mij tot de Leidse Universiteit, waar men mij spoe
dig uit de droom hielp. Het waren bomtrechters. De bommen waren in oude kleilagen onder 
het zand terechtgekomen en hadden deze opgelicht. 

Het aardige van^de vondst was er af, maar de scherven bleven trekken en lokten tot herhaling 
van een tochtje naar het Domburgse strand. 


