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Reacties van leden (II) 
 
Mierikswortel 
 
Het verslag over de lezing van de heer Caspers in het vorige nummer van de 
Strandloper riep heel oude herinneringen wakker van 60 en 70 jaar gele-  
den. Nog zie ik ze voor mij, die velden vol Mierik van Caspers, onderaan 
de afgang van de Prins Hendrikweg naar het Dompad. Als jongens aasden we 
op de afgekeurde knollen, weggeworpen in het duinzand. Wij kauwden erop, 
net zoals je vroeger op zoethout kauwde. 
Dat er vroeger veel meer mierik geteeld werd, vergeleken bij nu, kan ge-  
voeglijk worden toegeschreven aan het feit dat de joden uitgemoord zijn. 
Juist zij konden geen Paasfeest vieren zonder Mierikswortel te gebruiken 
bij de z.g. Seiderschotel. 
In de Britse en Duitse keuken wordt nog steeds Mierikswortel gebruikt. 
En in ons eigen land komen we het nog steeds tegen in groentesausjes... 
Wie óók vele dagen op die Mieriksvelden heeft neergezien, op de helling 
van het duin bij het Dompad, was Frederik van Eeden. Daar heeft hij indertijd 
zijn "Kleine Johannes" op papier gezet. Hij logeerde dan bij zijn zwager Al-  
bert Verwey in de (nu verdwenen) "Villa Nova", 
 

v.M. 
 

-------------- 
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STUDIEDAG "VOGELS IN EE VERANDERD DUINMILIEU" 
 
De werkgroep Berkheide organiseert ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan  
een studiedag, waarop de belangrijkste ontwikkelingen, die het duin beïn- 
vloed(d)en in het heden, verleden en de toekomst, ter sprake zullen komen.  
De werkgroep Berkheide zal haar eigen onderzoeksresultaten over de peri- 
ode 1976 - 1985 presenteren. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijk- 
heid en wenselijkheid van verdere standaardisering van onderzoeksmethoden.  
Het definitieve programma wordt na opgave toegezonden (half november). 
Opgave voor de studiedag, die op 30 november 1985 in Leiden zal worden gehou- 
den, is mogelijk door overschrijving op giro 38 777 22 t.n.v. werkgroep  
Berkheide, postbus 11059, Leiden. De kosten bedragen f 6,- inclusief koffie  
en thee, echter zonder verslag; met verslag zijn de kosten f 11,--. 
Opgave vòòr 5 november. Meer informatie: 071 - 131800. 
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Waldo '85 
 
Onder deze titel wordt van september tot half november een tentoonstelling  
gehouden over Walvissen en Dolfijnen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.  
De biologie van deze dieren zal o.m. aan de hand van sceletten, modellen,  
video worden toegelicht en er zal worden ingegaan op aspecten van jacht en 
bescherming. Op 9 en 10 november zal er een symposium aan deze dieren wor- 
den gewijd. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Werkgroep Zee- 
zoogdieren van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,  
in samenwerking met o.m. Greenpeace, Diergaarde Blijdorp en het Rijksmu- 
seum van Natuurlijke Historie. 
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