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kunnen opdoen. Helaas ben ik de dichtkunst nooit 

machtig kunnen worden. Ik moet me maar 

behelpen met het kijken naar vogels, vliegend over 

zee en naar iets dat door de golven aan het strand is 

gebracht.  

Een aantal jaren geleden was dat een jonge 

bruinvis. Het beestje was nog helemaal gaaf, 

kennelijk had het net de geest gegeven. In de 

genoemde natuurgids is een foto van het dier 

opgenomen. 

Het is eigenlijk een beetje jammer dat een foto van 

hetzelfde bruinvisje, met een aantal kinderen 

eromheen, niet is afgebeeld. Het zou de educatieve 

opdracht van onze vereniging hebben onderstreept. 

En.. de fraaie natuurgids nog iets levendiger 

hebben gemaakt. Desondanks is het een prachtig 

boek geworden dat in iedere boekenkast in 

Noordwijk hoort te staan. 

 

Die bruinvis op het strand hoorde daar niet. Het 

legde het loodje omdat hij uit zijn element was 

geraakt. In vroeger jaren gebeurde dat veel meer.  

Toen was de Noordzee voor onze kust nog een 

geschikte plek voor deze zeezoogdieren. Met het 

risico dat ze wel eens aan lager wal raakten. Als 

het goed gaat met een soort, als er veel van zijn, 

vallen er ook meer slachtoffers. Enkele jaren 

geleden kwamen een aantal potvissen, soms 

levend, soms dood, op het strand terecht.  

Niet in Noordwijk, daarvoor moeten we naar het 

begin van de 18e eeuw terug, maar onder meer in 

Scheveningen.  

Een bekend walvisdeskundige trok hieruit de 

conclusie dat het met de stand van deze dieren 

kennelijk weer beter ging. Er zouden inmiddels 

weer zoveel jonge mannetjes zijn dat die, zoals 

ooit heel lang geleden, door het nemen van de 

verkeerde afslag in de Noordzee terechtkomen.  

De geraamten van deze potvissen hangen nu te kijk 

in verschillende musea. Zo vervullen ze na hun 

dood nog een educatieve functie. Net zoals dat 

bruinvisje op het strand van Noordwijk. Als men 

tenminste de juiste foto in de natuurgids had gezet.   

 

 

 

 

Goed nieuws voor de mossenliefhebbers
 

 

 

Joop Kortselius 

 

Na de lezing en de excursie die in het afgelopen 

seizoen werden gehouden, wordt de 

mossenactiviteit het komende jaar uitgebreid. Dat 

gebeurt onder de naam Mossenwerkgroep 

Hollands Duin. 

Deze nieuwe werkgroep is een gezamenlijke 

activiteit van de KNNV-afd. Leiden en de 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk.  

De bijeenkomsten worden gehouden in het Jan 

Verweij Natuurcentrum, één keer per maand, op de 

eerste dinsdag van de maand.  

 

Voor KNNV-afd. Leiden is het een voortzetting 

van de reeks studieavonden in Oegstgeest.  

We gebruiken de Veldgids mossen (KNNV). Het 

gebruik van eigen microscoop en uitgebreidere 

literatuur wordt aanbevolen maar is niet verplicht.  

Voor beginners is dit een goede kans om enigszins 

thuis te raken in de wereld van de mossen, een 

wereld vol schoonheid maar waarin het lastig is de 

weg te vinden. 

De eerste werkgroepavond is op 5 september om 

8.oo uur. Informatie bij Joop Kortselius (071-

5172966), bij wie u zich tevens kunt aanmelden. 




