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Onlangs stond bij de Jumbo een winkelende mevrouw te
kijken naar een zilvermeeuw die een vuilniszak stond
open te trekken. Spontaan vroeg ik om begrip voor zijn
gedrag. Verdreven van de Noordzee door overbevissing,
vervolgens van de vuilnisbelten door afdekking met zand:
voila de vuilniszak plukkende stadsmeeuw.

Lieve lezers, dit is mijn allerlaatste column in de aller
laatste De Ratelaar. Een voorrecht om op deze mooie plek
mijn gedachten en ideeën over de vereniging en de natuur
onder de aandacht te mogen brengen. Dank jullie wel!

De ontmoetingsindustrie, waartoe horeca, evenementen,
en ook wij als IVN behoren bracht mensen samen. Nu
moet de ontmoetingsindustrie die zelfde mensen vooral
spreiden, wat behoorlijk tegen hun genen ingaat. Deze
organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze hun
activiteiten op een tegengesteld doel moeten gaan richten.
Dat lukt niet door hier en daar wat bij te stellen. Wat
nodig is, is dat zij nieuwe doelen gaan formuleren en
enkele activiteiten herplannen.
Zie ik mogelijkheden voor IVN?
We kunnen o.a. de oorspronkelijke doelstelling weer
opfrissen: schone natuur. Een mooi voorbeeld daarvan is
het succesvolle project Schone Rivieren. Je brengt mensen
rechtstreeks en actief in contact met de natuur en spreidt
hen over een groot terrein.
Verder kunnen we in plaats van enkele grote activiteiten
vele kleine organiseren. Onze decentrale afdelingsstruc
tuur, gebaseerd op themagroepen, is daar heel geschikt
voor. Themagroepen zijn bedoeld als platformen om met
een paar gelijkgestemden eigen ideeën uit te voeren met
backing door de Afdeling. Nog niet alle themagroepen zijn
op stoom gekomen. Met een duwtje in de rug door het
bestuur kan dat uiteindelijk wel lukken.
Om terug te komen op de Jumbomeeuw: 1-op-1 microexcursies zijn ook interessant om te overwegen. De
creativiteit van onze gidsen kent geen grenzen, dus ik heb
er alle vertrouwen in.
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Helaas komt aan alles een eind. We zijn een kleine
vereniging en hebben te weinig leden die zich kunnen of
willen inspannen om al onze verplichtingen en wensen in
te vullen. Ook financieel moeten er keuzes worden
gemaakt. Wij blijven ons inzetten voor het voortbestaan
van de KNNV afdeling Den Haag. Wat blijft is onze
maandelijkse digitale nieuwsbrief! Leden zonder toegang
tot de digitale wereld krijgen voortaan op een andere
wijze informatie over het wel en wee van de afdeling.
De allerlaatste. Ik zag vier betekenissen van dat woord, in
dit verband bedoel ik: waar niets meer op volgt. Wij zijn
ooit met een afdelingsblad: 'De Kleine Ratelaar'
begonnen. In 1986 werd dat gezamenlijk uitgegeven met
het Museum van Onderwijs (nu Museon) en de AVN als De
Ratelaar, IVN sloot zich in 1989 aan. Museon en AVN
gingen na een aantal jaren weer een eigen weg. En nu
scheiden ook IVN en KNNV zich weer. Dat betekent wel
dat IVN een andere naam voor dit blad moet verzinnen. Ik
ben benieuwd welke naam dat gaat worden.
Aan alle mensen die hebben bijgedragen aan De Ratelaar:
heel hartelijk dank!
Aan KNNV-leden: tot ziens, volg de nieuwsbrief!
Aan IVN-leden: veel succes met jullie eigen blad!
Aan alle mensen die onze bijdragen gaan missen: onze
nieuwsbrief is er voor iedereen!
Aan de redactie: dank voor alle werk tot nu toe en succes
met de opvolger van dit blad!
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IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie is een landelijke organisatie waarvan de leden zich
inzetten voor activiteiten die erop gericht zijn een ieders inzicht met
betrekking tot de Natuur en Milieu te verruimen.
Inlichtingen: Rob Meyer,
06 20 56 81 14, info@ivndenhaag.nl
Ledenadministratie: Roy van Hutten,
06 22 70 73 65, ledenadministratie@ivndenhaag.nl
Webmaster: Marjanne Dominicus,
06 34 47 70 44, webmaster@ivndenhaag.nl
Voorzitter: Chrit van Ewijk,
06 15 12 82 95, voorzitter@ivndenhaag.nl
Contributie: donateurs € 15, leden € 24 en huisgenoten € 7,50
Bankrekening nr. NL91 TRIO 0391 1745 68 t.n.v. IVN afd. Den Haag

KNNV
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Den Haag is
een afdeling van een landelijke vereniging voor natuurstudie, -educatie en
-bescherming. Zij organiseert werkgroepen, excursies en cursussen.
Inlichtingen: Annelies Willemse,
070 320 23 61, Ledenadministratie@den-haag.knnv.nl
Opzegging lidmaatschap vóór 1 november.
Webmaster: Dick Gerbrands,
den-haag@knnv.nl
Voorzitter: Anna Kreffer,
06 26 41 71 37, voorzitter@den-haag.knnv.nl
PR, boeken, kraam: Kees Pinster,
06 33 77 31 76, pr@den-haag.knnv.nl
Contributie: leden € 30 huisgenootleden € 10 en jeugdleden € 15
Bankrekening: nr. NL76 INGB 0000 1446 37 t.n.v. KNNV afd. Den Haag
Postadres Secretariaat: Melis Stokezijde 140, 2543 GJ Den Haag

Beeld pagina 2: een meeuw poogt wat 'wel' voor zich te creëren uit het
'wee' van een ander. Foto: C. van Ewijk
Beeld voorpagina:
Ruud Wielinga fotografeerde deze Slechtvalk die net een postduif had
geslagen. De Slechtvalk zit goed. Aan de duivenpoten een groen metalen
ring voor land en nummer, een witte rubber ring voor de tijdklok van de
duivenmelker. Die is zijn duifje kwijt. Maar het grootste leed is van de duif.
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Colofon
Redactie: Loes van Zee, Lisette
van Pelt, en Michan Biesbroek
Drukker: Editoo B.V. Arnhem
De Ratelaar was een gezamenlij
ke uitgave van KNNV Den Haag
en IVN Den Haag en omstreken.
Kopij voor het nieuwe IVN vereni
gingsblad graag voor 1 mei 2021
mailen (tekst en foto’s apart)
naar redactieratelaar@ivnden
haag.nl of voor de nieuwsbrief
naar redactie@den-haag.knnv.nl.
Niets uit deze uitgave mag wor
den vermenigvuldigd zonder uit
drukkelijke toestemming van de
redactie.
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Een lente van verandering
Op het moment dat dit laatste redactioneel van de Ratelaar geschreven wordt, gaat Nederland naar de stembus. Het is
hopelijk een moment van verandering, want met alles wat er gaande is in de natuur, kunnen we dat wel gebruiken.
Daarnaast is het St. Patricks day vandaag, de nationale feestdag van de Ieren: een dag waarop iedereen Iers is en de
wereld groen. Zou toch mooi zijn als Nederland wat groener wordt.
Binnen onze verenigingen verandert er ook veel. Na 40 jaar komt er een einde aan het gezamenlijke blad De Ratelaar.
KNNV en IVN gaan afzonderlijk verder. IVN met een nieuw blad waarvoor de redactie het aankomende half jaar hard
aan het werk gaat en KNNV gaat zich concentreren op de digitale nieuwsbrief.
Voor de redactie was het moeizaam dit afgelopen jaar. Het was niet altijd even makkelijk om te werken met de nieuwe
formule van De Ratelaar, en al helemaal niet met de beperkingen die corona ons oplegde. We konden uitsluitend
virtueel bijeenkomen via het telefoonschermpje van WhatsApp video, en contact met het bestuur ging per telefoon of
per email. Daartegenover stond dat er maar weinig gemopperd werd en iedereen het goed met elkaar kon vinden en
open stond voor elkaars ideeën.
Dat deed ons besluiten om met de huidige redactie door te gaan en ons in te zetten voor een nieuw blad voor de leden
van IVN Den Haag en omstreken. We nemen een half jaar vrij om te sleutelen aan het nieuwe blad (zie ook onze
prijsvraag in dit blad voor een nieuwe naam!) en komen dan na de zomer hopelijk verkwikt en lockdown vrij weer bij u
aankloppen.
Een fijne lente en zomer gewenst en tot in het nieuwe blad!
Loes, Michan en Lisette
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Nieuws uit de buurt!
Glasaaltjes
MEER INFORMATIE: WWW.RAVON.NL/GLASAAL

Stichting Ravon monitort met vrijwilligers de glasaal op
de plekken waar hij wordt aangelokt door het zoete water
in de Scheveningse haven en bij het Schoutengemaal. Na
een jaar of 10 trekt de volwassen paling weer naar zee,
maar de sluizen en gemalen vormen grote obstakels. Er is
al jaren een enorme achteruitgang in aantallen glasaal. De
vrijwilligers laten op 2 avonden per week 5 keer een
kruisnet zakken dat 5 minuten op de bodem blijft liggen.
De vangst wordt geteld en Ravon verzamelt alle gegevens
van de Hollandse kust. Ook meehelpen? Kijk op de website
van Ravon!

Geveltuintjes
CONTACT: JOSé HAMER, JOSEHAMER@PROTONMAIL.COM

We hebben groen nodig, geen stenen! In Escamp wordt
weer doorgewerkt aan het aanleggen van geveltuintjes.
Wie zin heeft mee te helpen, mail gerust.
We gaan iedere vrijdag aan de slag.
Zie ook facebook.com/sparkgeveltuintjes.

Groene
buitencursus
Als alternatief voor de Groene Cursus die dit voorjaar zou
starten, biedt IVN nu een serie Groene Buitenlessen aan,
die - de naam zegt het al - uitsluitend buiten worden ge
geven. In groepjes van 5 cursisten trekken gidsen langs
verschillende “leerpunten” in drie verschillende gebie
den: Te Werve, Clingendael en Westduinpark.
Het is natuurlijk maar de vraag of dit ‘corona-alternatief’
wel door kan gaan, maar we hopen van harte dat het toch
gaat lukken, wellicht op een later tijdstip. Houd de web
site in de gaten: www.ivndenhaag.nl.

KNNV en IVN Den Haag en omstreken

Nieuws gezocht!

Heeft u ook nieuws uit de vereniging of zijn er leuke initi
atieven ten behoeve van de Haagse natuur waar extra
aandacht of handen voor nodig zijn? Laat het ons weten!
Stuur een mailtje en dan zorgen wij dat het in het volgen
de IVN-tijdschrift terechtkomt.
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Philipp Franz von Siebold
AUTEUR: WIM VOORTMAN

In de Leidse Hortus botanicus ligt sinds 2000 de gedenktuin voor Von Siebold. Japanse bezoekers willen die altijd per
se zien, terwijl Nederlanders zelden verder komen dan een 'Huh, wie is dat dan?' Kort door de bocht: een Duitse arts
uit Würzburg die in Japan veel planten verzameld heeft, die we nu nog in de tuin hebben. In Nederland is hij prak
tisch vergeten, maar in Japan heeft hij nog steeds een grote naam. Hij leidde een tamelijk bewogen leven.

Philipp Franz von Siebold (1796-1866) aanvaardde maar
al te graag een aanstelling als legerarts in Batavia, het
huidige Jakarta, want zo kon hij wat van de wereld zien.
Al snel na zijn aankomst kon hij doorreizen naar Japan
om te gaan werken op de Nederlandse handelspost op
Dejima, een kunstmatig eilandje in de haven van
Nagasaki. Hij is daar van 1823 tot 1829 geweest.
Japan hield zich in die tijd nadrukkelijk afzijdig van de
rest van de wereld, en de Nederlandse handelspost
vormde het enige contact met de buitenwereld.
Het handjevol Nederlanders dat daar woonde (zo'n 20,
meestal minder), was aan strikte regels gebonden en had
ook maar beperkte bewegingsvrijheid. Geweren en
christelijke lectuur waren er verboden, want de Japanners
hadden slechte herinneringen aan bekeringspogingen
door Spaanse en Portugese monniken. Nederlandse
schepen die de haven aandeden, werden geïnspecteerd en
de Japanners namen dan geweren en bijbels in bewaring
tot het schip weer uitvoer. Ook vrouwen mochten niet op
Dejima komen, maar daar konden de Japanners
desgewenst wel in voorzien. Mits die geregistreerd waren
natuurlijk.
Bij de scheepsinspectie bij de aankomst van Von Siebold
dreigde hem de toegang geweigerd te worden, toen de
Japanse tolken merkten dat hij slechter Nederlands sprak
dan zij. Een collega redde hem toen door zijn hoedanig
heid als Hochdeutscher te vertalen als Yama-orandajin:
Berghollander, wat zijn bijzondere taalgebruik verklaarde.
Von Siebold kreeg al snel toestemming om het eiland
zonder begeleiding te verlaten. Dat gaf hem de mogelijk
heid patiënten thuis te bezoeken. Bij een van die bezoeken
ontmoette hij de 16-jarige Sonogi 'Otaki' Kusumoto. Er
bloeide iets moois op tussen haar en Von Siebold, en Otaki
liet zich meteen registreren als gezelschapsdame, zodat
ze met Von Siebold kon samenwonen. Een huwelijk tussen
een Nederlander en een Japanse was echter niet mogelijk.
In 1827 kregen ze een dochter, Ine (O-ine), die de Japanse
nationaliteit kreeg en de familienaam van haar moeder.
Ze zou later de eerste westers opgeleide vrouwelijke arts
in Japan worden, met verloskunde als specialisme.
Naast zijn werk als arts had Von Siebold ook de opdracht
uit te zoeken welke Japanse producten er geschikt zouden
zijn om te verhandelen. Hij was erg onder de indruk van
de lokale natuur en zag daarom veel mogelijkheden in

6

Von Siebold met vrouw Otaki en dochter Ine. Artiest: Kawahara Keiga

handel in de prachtige Japanse planten die in het Westen
nog onbekend waren. Via Batavia stuurde hij heel veel
'nieuwe' planten naar Europa, en vele daarvan hebben via
de Hortus botanicus in Leiden hun weg gevonden naar de
Europese tuinen. Voorbeelden daarvan zijn Hosta's, hor
tensia's, Camellia's en diverse azalea's, planten die we nu
doodgewoon vinden, maar die hier twee eeuwen geleden
onbekend waren.
Verder legde hij een uitgebreide verzameling aan van
allerlei Japanse gebruiksvoorwerpen (die hij dikwijls
kreeg als betaling voor een medische behandeling) en
beschreef hij heel veel aspecten van het dagelijkse leven
in Japan. Die verzameling werd de basis voor het huidige
Museum Volkenkunde in Leiden.
De jonge Von Siebold was erg populair in Japan, zowel
onder zijn studenten, die graag met de westerse genees
kunde wilden kennismaken, als onder zijn patiënten. Dat
gaf jaloezie en wrijving op Dejima, vooral met
commandant De Sturler. Tijdens een (verplichte)
vriendschapsreis in 1826 naar het hof van de shogun in
Edo, het huidige Tokio, liepen de spanningen hoog op:
Von Siebold wilde onderweg van alles verzamelen en
vastleggen, terwijl De Sturler vooral verder wilde, en toen
men terug was op Dejima werd de situatie onhoudbaar.
Uiteindelijk werd De Sturler in 1827 teruggeroepen naar
Batavia, waar hij met succes bleef intrigeren tegen Von
Siebold, die later dat jaar ook werd teruggeroepen 'om
zijn verzamelingen te bewerken.' Zijn vertrek werd zorg
vuldig voorbereid: in de loop van 1828 zou hij alles
gereedmaken voor verscheping.
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De Von Siebold gedenktuin, Hortus Leiden

In het najaar van 1828, toen hij praktisch klaar was om
terug te reizen naar Nederland, beschuldigden de
Japanners hem van spionage, omdat hij bij zijn bezoek
aan Edo Japanse landkaarten gekregen had. Bezit daarvan
was hem als buitenlander verboden. Gedurende het
onderzoek kreeg Von Siebold huisarrest. Na enig
diplomatiek getouwtrek werd hem eind 1829 opgedragen
het land zo spoedig mogelijk te verlaten, waarna hij 'voor
eeuwig' uit Japan verbannen zou zijn. Hij moest Otaki en
Ine achterlaten; ze bleven elkaar nog lang schrijven.
Het schip dat hem aanvankelijk naar Batavia had moeten
brengen, was door een taifoen in de haven van Nagasaki
op de kust geworpen. Pas na een maand kon het
gerepareerd en vlotgetrokken worden, waarna het eind
1828 ongehinderd kon vertrekken met Von Siebolds
verzamelingen aan boord. Von Siebold zelf vertrok een
jaar later met een ander schip en nog meer materiaal naar
Batavia. Begin maart 1830 vertrok hij daarvandaan naar
Nederland, waar hij begin juli 1830 aankwam. Hij werd
met veel eer en onderscheidingen onthaald.
Moeilijker verliep de reis voor een deel van zijn materiaal:
het rommelde in de zuidelijke Nederlanden, waar later dat
jaar de opstand zou uitbreken. De levende planten die hij
in 1828 verstuurd had, waren naar de Leidse Hortus
gebracht, maar zijn volkenkundige materiaal en veel
manuscripten waren naar Antwerpen gegaan. Gedroogde
planten en houtmonsters waren naar het nieuwe Rijks
herbarium in Brussel gebracht. De levende planten die hij
zelf bij zich had gehad, had hij naar de Botanische Tuin
van Gent gebracht, in de verwachting dat ze daar in goede
handen zouden zijn.
Von Siebold vertrouwde de situatie echter niet en slaagde
er met de nodige moeite in, het complete Rijksherbarium
van Brussel naar Leiden te laten brengen. Dat lukte niet
meer met de planten uit Gent, en naar verluidt hebben
lokale plantenliefhebbers met graagte de mooiste
exemplaren ervan naar hun eigen tuinen verplaatst. Pas
in 1841 kwamen (nakomelingen van) deze Japanse planten
ook naar Leiden, als eerbetoon aan Von Siebold.
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In 1845 trouwde Von Siebold met de bijna 25-jarige
Helene von Gagern (1820-1877), met wie hij twee
dochters en drie zoons kreeg. Ze woonden 's zomers in
Leiden en 's winters in Duitsland.
In 1853-'54 wist de VS met enige militaire druk Japan
voor de buitenwereld te openen, en in 1858 werd Von
Siebolds verbanning opgeheven. Dit kwam onder andere
doordat het shogunaat inmiddels aan de kant geschoven
was. Snel reisde hij opnieuw naar Japan en begon weer te
verzamelen totdat hij in 1862 weer terug naar Europa
kwam. Zijn oudste zoon, 12 jaar oud, was echter mee naar
Japan en bleef daar achter als tolk voor de Britse legatie.
Von Siebold bleef er bij de regering op aandringen, de
banden met Japan vooral warm te houden, maar daar had
men uiteindelijk weinig oren naar. Ook
aankoop van zijn nieuwe etnografische
collectie werd geweigerd. Mede
vanwege nog wat onenigheid met de
Nederlandse autoriteiten over financiën
ging hij in 1864 gekrenkt en teleur
-gesteld terug naar Würzburg. Daar
bleef hij zich roeren in de internationale
betrekkingen tussen Europa en Japan.
Bij het inrichten van een tentoonstelling van zijn
etnografica in München in 1866 vatte hij kou en overleed
na een kort ziekbed. Hij werd met veel militaire eer
begraven.
Vóór Von Siebold waren er in Europa maar vierendertig
Oost-Aziatische gewassen bekend. Hij heeft dat aantal
met ruim 700 nieuwe soorten uitgebreid, en tegenwoordig
komt zo'n 70% van de bomen en struiken in onze tuinen
en parken van oorsprong uit Oost-Azië. In de Leidse
Hortus staan nog ongeveer twaalf van de originele
planten die door Von Siebold rond 1860 zijn verzameld,
waaronder enkele Wisteria's, een Japanse dwergkwee en
de inmiddels enorme Japanse schijniep waaronder de Von
Sieboldtuin is aangelegd.
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IVN-publieksexcursies en
wandelingen op aanvraag
Helaas kunnen we vanwege covid-19 voorlopig nog geen publieksexcursies aanbieden. Hopelijk kan dat later dit jaar
weer, hou onze site in de gaten voor de mogelijkheden: www.ivndenhaag.nl

Wandelingen op aanvraag
Wandelingen op aanvraag met kleine groepjes kan wel. Hoe dan ook, de 1,5 m afstand moet voor gids en publiek
worden gewaarborgd.
Voorwaarden (m.i.v. 15 december 2020):
- maximaal 2 deelnemers.
- voor particulieren geldt er een speciale prijs van € 20,- per gids.
- voor bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtingen geldt een speciale prijs van € 30,= per gids.

Prijsvraag: een nieuw blad, een nieuwe naam?
Dit nummer van De Ratelaar is niet alleen de laatste uitgave van IVN en KNNV samen, maar ook helemaal de allerlaat
ste Ratelaar! Zoals bekend voerden wij een gezamenlijke naam, en het was een heel toepasselijke.
Het bestuur en de redactie van IVN Den Haag en omstreken hebben besloten door te gaan met een eigen magazine,
waarvan het eerste nummer in oktober zal verschijnen. Onder welke naam? Dat is nog niet bekend, sterker nog: wij
hopen dat er vanuit de leden goede ideeën komen!
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KNNV excursieprogramma
Vanwege corona zijn er geen "gewone" algemene excursies van de KNNV. Het bestuur hoopt dat leden zelf het initia
tief nemen om met een paar mensen op pad te gaan in de natuur. Geef dit aan in de nieuwsbrief of op de website.

Werkgroepen van de KNNV afdeling Den Haag
Bestuurscommissie natuurbescherming
Kees Fokkens 070 328 03 86, natuurbescherming@den-haag.knnv.nl
Bomenwerkgroep
Marieke Bos 070 354 95 68, bomen@den-haag.knnv.nl
Insectenwerkgroep
Alexander Deelman 070 350 24 93, insecten@den-haag.knnv.nl
Paddenstoelenwerkgroep
Kees Pinster 06 33 77 31 76, paddenstoelen@den-haag.knnv.nl
Elke 14 dagen inventarisaties. Per gebied wordt bekeken hoeveel mensen mee kunnen.
Plantenwerkgroep
Myra Meijering 06 26 69 25 44, planten@den-haag.knnv.nl
Strandwerkgroep
Laus Hendriks 070 394 60 65, strand@den-haag.knnv.nl
Vogelwerkgroep
Marijke Ammerlaan 070 387 11 87, vogels@den-haag.knnv.nl
Nachtvlinderwerkgroep
Nick Peeters 06 21 31 21 64, nachtvlinders@den-haag.knnv.nl
Studiegroep Korstmossen
Karel Gort 06 38 33 07 62, korstmossen@delfland.knnv.nl

Nieuwe leden KNNV
Het afgelopen half jaar hebben we de volgende leden mogen verwelkomen:
Mw A. Taets van Amerongen,
Dhr R. van Kruijssen,
mw B. van de Velde,
mw C. Moesker,
dhr F. Hess,
mw F. Wagenaar, en
dhr H. de Bruijn.
Het bestuur wenst hen veel plezier bij de activiteiten van onze afdeling en hoopt dat het snel mogelijk is hen persoon
lijk te ontmoeten.

Alle informatie is ook op de website te vinden.

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Zelf knikkergallen uitkweken
AUTEUR: ALEXANDER DEELMAN

Aangezien dit de allerlaatste Ratelaar is, leek het mij een goed idee om nog één keer natuurstudie en -educatie bijeen
te brengen in een stukje over eikengallen. Het aardige is dat je die vaak gemakkelijk zelf kunt uitkweken en dat er
dan een hele menagerie aan levende wezens te voorschijn kan komen. Ideaal natuurtheater dus voor tijdens een
corona-lockdown.

Galwespen induceren gallen op verschillende plantenorganen en op het moment dat dit blad in uw brievenbus
valt komen, althans op eiken, de grotere knopgallen vervormde knoppen dus - voor kweek in aanmerking. Ik
zal me hier beperken tot knikkergallen, al is de kans op
succes bij oude aardappelgallen uit 2020 (potentieel nog
zo'n tien soorten parasitaire wespen te verwachten) en
mosgallen op wilde rozen (schijnbaar een takgal, formeel
een bladgal) misschien nog wel groter.
Knikkergallen — u kent ze vast wel. Vanaf ongeveer 10
mm, maar meestal 14-20 mm groot, vaak wat rossig
bruin en in de lente veelal voorzien van een rond gat. Ze
lijken sprekend op die ouderwetse knikkers van aarde
werk waar door het vele knikkeren de verf vanaf
geschuurd is. (Als jongetje had ik in mijn knikkerdoos,
tussen alle glazen en porseleinachtige exemplaren, nog
een drietal van zulke knikkers, waarvan de status aparte,
althans in mijn ogen, de waarde drastisch verhoogde).

over verschillende categorieën wespen. Wanneer u zich
aan het uitkweken waagt, nogmaals: het is heel simpel en
het kan gewoon binnenshuis — dan wilt u natuurlijk ook
weten wat er dan uitkomt. Een determinatietabel tot op de
soort voert hier te ver, maar eentje tot op gilde moet
kunnen. Dat betekent dat u kunt vaststellen wat die wesp
in de gal eigenlijk uitvoert.
Een binoculair is niet nodig, een goede Ioupe wel. Het
tabelletje steunt deels op kenmerken van de vleugeladering. Die is met levende, soms zeer kleine wespjes
vaak lastig te zien, maar de voorvleugelrand blijkt veelal
goed waarneembaar. Enig talent als detective blijft
wenselijk — maar geldt dat niet overal in de studie der
natuur?

Het hout van de knikkergal is nogal duurzaan. Vaak blijft
hij nog jaren aan de boom zitten. Zoek bij voorkeur een
aantal verse, stevige gallen. Doe dat ook nu, wacht niet tot
later in het seizoen. Bij thuiskomst onmiddellijk in een
jampotje, afdekken met een stukje laken en een elastiekje
(gaas is vaak te grofmazig) en wat blijkt? De eerste is al
uitgekomen: Althans, iets heeft zich uit de knikkergal in
het potje gewaagd. Het is een spin.
Dat gaatje namelijk, bij de beschrijving genoemd, blijkt
een perfecte schuil- en overwinteringsplek voor talrijke
organismen. In de twee dagen na het verzamelen trof ik
vooral zakspinnen, rupsen en wantsen aan, maar ook
kevers, springstaarten en pseudoschorpioenen kunnen
zich in de gal bevinden. We spreken hier echter over
toevallige gasten. Immers, de dieren die de gal als schuil
plaats gebruiken zijn inheems, de Knikkergalwesp is dat
niet. Die migreert per generatie tussen inheemse eiken en
de exotische moseik en heeft voor z’n voortbestaan dus
beide waardplanten nodig. Pas nadat in de negentiende
eeuw voldoende moseiken waren aangeplant kon de
Knikkergalwesp zich bij ons vestigen.

Schematische voorstelling van de voorvleugel van (1) goudwesp, (2) brons
wesp, (3) graafwesp en (4) galwesp

Intussen zijn de meest intrigerende bewoners van onze
knikkergallen die organismen, die in meer of mindere
mate aan de gallen zijn gebonden. Het gaat dan vooral
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Wespen uit knikkergallen
1a Wesp vleugelloos of met vleugelstompjes. — Weinig aangetroffen parasitaire wespen.
1b Geveugeld....2.
2a Metaalachtig glanzend... 3.
2b Niet metaalachtig glanzend (bij twijfel hier vervolgen)....4.
3a Voorvleugeladering als in fig. 1, achterlijf met drie segmenten. Geluksvogel: U hebt een goudwesp gekweekt!
Mij lukte dat nog nooit. De goudwesp van dienst, waarschijnlijk Pseudonalus auratus, parasiteert op graaf
wespen. De larve eet zowel de graafwespenlarve als de hoeveelheid bladluizen die de wesp genoemd onder 7a
zo zorgzaam voor het eigen kroost verzameld had.
3b Voorvleugeladering sterker gereduceerd, als in fig.2, achterlijf met meer segmenten. Verschillende, deels al
gemene bronswespen, hier parasieten en hyperparasieten van galwespen (de officiële term "parasitoïden”
laten we maar even achterwege). Van deze groep zijn de wijfjes van staartwespen (Torymidae) gemakkelijk
herkenbaar aan hun lange legboor, die meestal langer is dan de helft van de rest van het lichaam.
4a Achterlijf aan de voorzijde niet versmald, breed aan het borststuk aansluitend. Vleugeladering ingewikkeld.
Het gaat hier om bladwespen die zich in de gal hebben verscholen of zich als larve hebben verpopt. Zij on
derhouden geen speciale relatie met knikkergallen en worden ook zelden aangetroffen.
4b Met wespentaille: lichaam ingesnoerd tussen borststuk en achterlijf... 5
5a Geel met zwarte tekening, als een kleine versie van de insecten die ons in de (na) zomer op het balkon of in
de tuin komen plagen, voorvleugel met uitgebreid aderstelsel. De plooivleugelwesp Ancistrocerus bouwt haar
nestje een enkele maal in een knikkergal. De relatie is dus een toevallige.
5b Anders. ... 6.
6a Voorvleugeladering gereduceerd, alleen in de voorste vleugelhelft (fig. 2); wel is soms nog een donkere vleu
gelvlek aanwezig. — Bronswespen, zie ook 3b. De algemeenste soort die hier uitsleutelt is een zwart wespje
dat vooral in het manlijk geslacht herkenbaar is aan de knobbelige antennen: Eurytoma brunniventris
6b Voorvleugeladering uitgebreider (fig. 3, 4), ook op de achterste vleugelhelft zichtbaar... 7
7a Wesp slank, geheel zwart, antenne knievormig gebogen na het relatief lange eerste lid, achterlijf doorgaans
niet alleen met wespentaille, maar bovendien vooraan uitgerust met een parallelzijdige steel en dan 5-7,5
mm lang, vleugeladering als in fig. 3. — Graafwesp, meestal de op knikkergallen gespecialiseerde Pemphre
don austriaca, die de gal inricht als kraamkamer en haar larven bevoorraadt met verlamde bladluizen.
7b Indien wesp geheel zwart, dan hetzij plomp gebouwd en ook iets kleiner (tot 4,5 mm) , hetzij antenne
draadvormig en niet geknikt.... 8
8a Wesp slank, antenne draadvormig. — Brak- of sluipwesp. Enkele dieren met opvallend bonte poten die ik
zelf uitkweekte bleken tot het sluipwespengeslacht Perithous te behoren, die parasiteren op graafwespen als
die vermeld onder 7a. Andere brak- of sluipwespen vond ik nooit.
8b Wesp plomp, vaak zijdelings afgeplat... 8
9a Wesp relatief groot, gemiddeld 5 mm (soms maar 3), nooit geheel zwart en vleugeladering als fig. 4: aan de
rand van de vleugel, bij het pijltje, loopt géén randader (“cel open"). — De rechtmatige bewoner, de Knik
kergalwesp, Andricus kollari. De meeste exemplaren zijn al in het najaar uitgekomen, maar enkele wachten
tot de lente.
9b Wesp 1- 3,8 mm, waarbij dieren groter dan 3 mm zelden worden aangetroffen, òf wesp geheel zwart (en dan
tot 4,5 mm). Een vergelijkbare vleugeladering als in fig. 4, alleen is bij het pijltje een randader aanwezig
("cel gesloten").— De wespen die hier uitsleutelen zijn inquilinen, "mee-eters"; galwespensoorten die zelf
geen gallen kunnen veroorzaken, maar profiteren van andermans inspanningen. De larven eten als alle gal
wespenlarven galweefsel; afhankelijk van de soortspecifieke lokatie in de gal bijft er al dan niet voldoende
ruimte over voor de Knikkergalwesp om ook diens ontwikkeling te voltooien. De meeste inquilinen, en zeker
die groter dan 2,5 mm, behoren tot het geslacht Synergus.
Tot zover de tabel. Het vaakst zult u uitkomen op 3b, 6a en 9b, maar de graafwesp van 7a is ook verbreid. Mocht
u problemen tegenkomen of meer willen weten, bijvoorbeeld over de inhoud van andere gallen, dan belt u ge
woon even op.
Disclaimer: een middelgrote kweek van tien gallen kan ook soms geen enkele wesp opleveren. U kunt het dan
vanaf half mei met besgalletjes (op meeldraden en bladeren) en vanaf juni met aardappelgallen proberen. Helaas
werkt bovenstaande tabel bij deze gallen niet.
Succes gewenst!

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Over de levendige geschiedenis
AUTEUR: MARJO HESS

Ter gelegenheid van het feit dat dit het laatste nummer in deze vorm is, portretteren we twee mensen die zich langer
geleden vol inzetten voor de Ratelaar. Hieronder een gesprek met Ingrid Piek van IVN en op de pagina hiernaast komt
Lex van der Steur van KNNV aan het woord.

Bij binnenkomst vallen gelijk de vier katten op, net als de
vele planten in de huiskamer. Ingrid Piek was altijd al
bezig met planten en beestjes, toch is haar beroepsleven
aanvankelijk anders gericht. De ervaring in het onderwijs
zet haar wel op het pad van de gidsencursus van het Ivn
in 1999. Die brengt de grote ommekeer. “De aankondiging
voor de cursus was een klein kolommetje in de krant. Bij
de kennismaking in het Zuiderpark was ik verkocht: het
was echt in een slootje peuren met een emmer, netje en
een loepje. Heerlijk!”
Het gaat haar om de overdracht, het delen, vooral op een
spontane manier, “Beter leren kijken, daar gaat het om”.
Inmiddels heeft ze al bijna 20 jaar een eigen
tuinontwerpbedrijf met advisering in beplantingsplannen.
Die kennis komt goed van pas in het werken aan
vergroening van schoolpleinen, toch weer het onderwijs
dus. Het zijn echter niet alleen de jonkies die aandacht
krijgen, ook bij verzorgingshuizen is de nodige aandacht
voor groen in ‘Grijs, groen en gelukkig’. Het is en blijft
een mix van haar eigen werk en vrijwilligerswerk.

blad verbeterd vindt. Ook de inhoud is meer wat de
redactie toen al hoopte te bereiken. Meer geld en de
digitale mogelijkheden hebben daar volgens haar ook aan
bijgedragen. Themanummers blijven echt de moeite
waard. De huidige thema’s spreken haar wel iets minder
aan: “ ik vind ze te gezocht. Waarom niet bepaalde dier
soorten onder de loup nemen, een bepaald terrein of een
thema als duurzaamheid, of jongeren/ouderen en groen?
De vraag zal natuurlijk altijd wel blijven: hoe bereik je
iedereen en hoe maak je het blad aantrekkelijk voor zoveel
mogelijk mensen”.
“Gebruik maken van wat er is, zoals bij een excursie
mensen alleen laten oprapen wat er ligt en er dan een
natuurschilderij van laten maken”. Dat wil ze mensen
laten ervaren en dat er dan verwonderd gezegd wordt
“ Dat je dat ziet.. “ Een ideale blik voor een verenigings
blad toch?

De Ratelaar toen
Het is Rob Meyer die haar vraagt of ze aan de Ratelaar wil
meewerken. Het is, we spreken over het jaar 2001, dan
nog een in zwart-wit uitgevoerd A5 blaadje, op goedkoop
papier. De Ratelaar is wel vanaf het begin een kwartaal
blad. Veel animo om mee te werken aan de Ratelaar is er,
zoals ook nu, helaas niet. Het is vaak een beschrijving van
excursies met een hoog ’en toen, en toen’ gehalte. Ze
vertelt dat de inhoud niet altijd naar hun zin is, toch komt
het blad altijd uit. “Je wilt immers de leden voorzien van
een verenigingsblad. We hadden gedoe met de stickertjes
die nodig waren voor de adressering. Die moesten op een
bepaalde plek geplakt worden en bij de opmaak moet je
daarmee rekening houden. Mooie foto’s loskrijgen was
moeilijk. Het veranderde al veel toen zwart-wit door kleur
werd vervangen. Het feit dat nu alles digitaal gaat, is ook
voor foto’s een grote verbetering”. Misschien dat die
geschiedenis bewaard moet blijven; ze denkt dat Johan
Apeldoorn wellicht nummers in zijn kelder heeft liggen.
Met duidelijke trots vertelt ze over de themanummers die
ook toen al werden gemaakt. Met name die over de Haag
se Beek heeft ze nog goed in de herinnering. ”Allerlei ver
schillende aspecten zoals de loop, geschiedenis, flora en
fauna en het schoonmaken kwamen aan de orde”.

De Ratelaar nu en een blad in de toekomst
Ingrid vertelt met twinkelogen hoe ze de opmaak van het
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van IVN en KNNV Den Haag
Het is nog een kaal seizoen en de tuin is net leeggehaald
vanwege het ‘gemeen woekerend’ heermoes. Maar
genieten doet hij wel, daar aan de plek aan het water met
zicht op de houtzaagmolen en de wilg. Het is een
rustmoment naast de ingrijpende zorg voor zijn vrouw
Mayke die niet meer thuis verblijft.
Inmiddels 89 jaar, herinnert hij zich goed hoe hij eigenlijk
biologie had willen studeren. In hun gezin was dat niet
mogelijk waarna hij kiest voor een militaire loopbaan. Die
brengt hem onder andere als commandant in Suriname.
“Mijn vader had altijd al tropenverhalen, Mayke is
geboren in Nederlands-Indië, dus was ik blij met de kans
om daarheen te gaan. Daar is mijn liefde voor de natuur
ontstaan: dat oerwoud, die rivieren en de nederzettingen
langs de rivieren. En eigenlijk altijd de overgang tussen
wel en niet bevaarbaar gebied. Als je op patrouille bent,
ervaar je dat intens”.
Terug in Nederland, in Ermelo wil een vriend de gidsen
cursus van het Ivn in Apeldoorn gaan doen. Lex gaat ge

lijk mee en wordt daarna actief bij de KNNV: “Simpelweg
omdat het Ivn in Ermelo geen afdeling had”. Uit wat hij
vertelt over de bomenwerkgroep en de interesse in
details, blijkt dat hij daar erg op zijn plek is. Via de bomen
raakt hij geboeid door gallen. “Mij boeit die specifieke
levensvorm, het is het soort midden tussen plant- en
dierkunde, anders kan ik het niet zeggen”. Ook was hij
jarenlang lid van de CCFV: Coördinatie Commissie
Floristiek en Vegetatiekunde, welke commissie jaarlijks
een botanische dag organiseerde.

De Ratelaar toen
Die interesse is er nog steeds als hij in Den Haag komt te
wonen. Lex houdt ervan te schrijven voor het
verenigingsblad. Bert en Els van Maanen vragen hem dan
ook om in de redactie plaats te nemen. Volgens hem is het
blad dan nog enkel een KNNV blad. “A4 formaat en in
kleur naar ik meen; fotograferen deed ik ook graag. Ik
vulde vaak de achterpagina met een soort puzzel. Met
eigengenomen foto’s was het de bedoeling mensen te
laten speuren naar wat ze zagen op de foto. Ook waren er
rubrieken van de werkgroepen, een soort vaste
correspondenten”.
Met de samenwerking met Ivn wordt het verschil in
benadering van de verenigingen meer voelbaar. “Het
moet mogelijk zijn, zou je zeggen, beide aspecten te
bedienen. Ieder heeft toch een eigen kwaliteit”.
Glimlachend merkt hij op dat er zelfs een keer een gedicht
van hem verscheen. Hij begint : “ze is zo klein, ze is zo
teer..” om dan te zeggen : “Nee, meer niet, maar het ging
om een klein teer plantje hier in de tuin”.
Ook met varens is hij druk, waarbij hij soms tijden lang
gebukt zit voor de goede foto in de Ratelaar. “Ja, ik zei het
al, fotograferen hoorde erbij. Wat waren we bijvoorbeeld
druk met de paar bijzondere varens op de muren bij de
sluis, hier in Leidschendam. Vooral ook om ze bij de
vernieuwing van de muur te behouden. Ik geloof dat dat
gelukt is”.

De Ratelaar nu en in de toekomst
Helaas kan Lex niet zoveel zeggen over wat hij van de
Ratelaar nu vindt. Hij heeft in de zorg voor zijn vrouw een
andere prioriteit. Wel hoopt hij dat de interesse voor in
ventarisatie een plek vindt. Dat is toch wat KNNV’ers aan
het hart gaat: heel precies kijken, noteren, rubriceren. En
dan natuurlijk hopen dat je iets nieuws vindt”. Lachend
beaamt hij de opmerking dat je met KNNV’ers tijdens een
wandeling om die reden vooral stilstaat.
Enthousiasme meegeven voor de natuur blijft altijd een
vanzelfsprekend onderdeel van beide verenigingen. “Als
je dat kunt vormgeven, ben je een heel eind”.

KNNV en IVN Den Haag en omstreken
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Dappere doorzetters
AUTEUR: LISETTE VAN PELT

Parende meerkoeten had ik nooit eerder gezien, maar nu
mijn tuin aan een sloot ligt, met aan de overkant een
weiland, hoef ik maar een blik naar de overkant te werpen
en daar zitten ze alweer op elkaar. Altijd op de kant, nooit
in het water. Het nest ligt rechts op een T-splitsing, in de
vork van een verdronken boompje. Tijdens de nestbouw
worden de eerste eieren al gelegd, en dan is er rust. Er
wordt gebroed. Ze lossen elkaar af, de een gaat
voorzichtig op de eieren zitten en de ander gaat eten, met
veel onderwaterexpedities.
Links gebeurt ongeveer hetzelfde, maar dan net buiten
mijn blikveld, want het nest zit net om de hoek van een
aftakking. Ik hoor ze wel maar ik zie ze niet. Zo af en toe
komt er een waterhoen of een eend langsgescharreld. Met
veel geflapper en lawaai worden die meteen verjaagd. En
dan, ergens in april, zijn er ineens kleine zwarte donsbal
letjes met gouden schoudertjes en rode kruintjes. Vader
en moeder voeren ze minuscule hapjes groene sliert, en
waken als tijgers.

Harde wereld
Tot zover relatief veel pais en vree. Naarmate er meer
donsballetjes bij komen groeit het gevaar van boven.
Regelmatig vliegt er een zilvermeeuw over om een
onbeheerd jong af te voeren. De ouders slaan groot maar
zinloos alarm. Als er nog twee kleintjes over zijn zie ik al
weer nieuwe eieren in het nest liggen. Die komen uit als
er nog maar één jong over is, en ook van het tweede nest
blijft er maar één over. De oudste helpt mee met oppas
sen, maar tegen de tijd dat de jongste wat groter is wordt
de oudste uiteindelijk rücksichtlos verjaagd door vader. De
koetenwereld is een keiharde wereld.

Links vs rechts
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vete met de
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familie van links. Naarmate de jongen van beide nesten
groter worden, worden ook fourageergebieden uitgebreid.
De gezinnetjes komen dag en nacht regelmatig in elkaars
vaarwater, en dat geeft een hoop lawaai, agressie en af en
toe spectaculaire gevechten. Met opgestoken vleugels en
de kop laag op het water vaart een van de mannen op
topsnelheid op de ander af, die meteen ook de vleugels
opsteekt en hard begint te piepen.
Dan zwemmen ze om elkaar heen, testosteron
uitwasemend en schijnaanvallen parerend. Meestal trekt
links zich wat terug, maar niet altijd. Soms is het rechtse
vrouwtje druk met andere dingen. Het mannetje staat er
dan alleen voor en heeft geen schijn van kans. Met veel
geflapper en gespetter valt het linkse echtpaar aan, de
vogels verheffen zich hoog boven het water en gebruiken
hun grote voeten met groene flaptenen om elkaar hard op
de borst te kletsen.
Wat een geweld! Al gauw komt het rechtse vrouwtje de
hoek om gezeild om haar man bij te staan en dan wordt er
een dans uitgevoerd, met vier om elkaar heen draaiende
opgestoken koeten; een prachtig ballet. Het vrouwtje van
links wordt vervolgens door het vrouwtje van rechts
onder water geduwd terwijl de mannen fanatiek
flapvechten. Toch vallen er nooit doden of gewonden. Het
is allemaal intimidatie en poeha. Meestal wint rechts en
druipt links af. Pas als links het voor elkaar krijgt om
twee jongen tegelijk groot te brengen, wint het gezin
meer terrein en moet rechts inbinden, met zijn schamele
ene jong.
Daarna worden er nieuwe eieren gelegd en begint het hele
circus opnieuw. Ik hoop het dit jaar ook weer mee te
maken.
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De ontdekking van de natuur
AUTEUR: MARJO HESS

Het is moeilijk voor te stellen wat mensen eeuwen
geleden wel en niet wisten van de natuur om hen heen of
elders in de wereld. Wat we wel weten, is hoe kennis werd
vergaard en opgeslagen en zo natuurlijke historie werd.
Hans Mulder heeft, puttend uit de bibliotheek van Artis,
met ‘De ontdekking van de natuur’ twintig verhalen uit
die historie beschreven. In een zeer mooi uitgevoerde
gebonden uitgave met ragfijne tekeningen geeft hij ons
een kijkje in die wereld waarin gepoogd werd geheimen
van natuur te ontsluiten. De verhalen, vooral dieren
betreffend, beslaan de periode van 1500 tot 1900 en veel is
voor de Universiteit van Amsterdam verzameld. Planten
komen er echter ook in voor. Zo is er een handgeschilderd
herbarium van de Hortus Amsterdam (voor het eerst in
1638 gevestigd). Het waren twee vrouwen, Alida Withoos
en Johanna Helena Herolt die de tekeningen verzorgden.
Je kunt rustig zeggen dat de kunst en wetenschap hier een
bloeiende relatie laten zien.

Natuurhistorische boeken kwamen er al in de 17e eeuw en
om het lange wachten op een boek te verzachten, werden
soms al delen, in de vorm van pamfletten, verspreid. Een
eeuw later lieten Christiaan Sepp en zijn zoon Jan
Christiaan wel complete studies het licht zien, waarvan ‘
Nederlandsche vogelen’ het bekendst is. Vijf banden in
groot folio, met eerst de beschrijving van broedvogels,
later ook van trekvogels. Ook daar laten de afbeeldingen
hoogwaardige kunst zien.
Dat is zeker ook te zeggen van de kop van de honingbij
van Schepens, rond 1800. Namen als Boerhaave,
Swammerdam baanden de weg voor de zilversmid
Johannes Schepens. Hijzelf maakte er zijn levenswerk van
de honingbij te ontleden en bekijken met zijn zelfgemaakte microscoop. Van dat werk ’De groote wonderen
Gods beschouwd in het kleine diertje:de honingbye’ is
veel bewaard zonder dat het ooit als boek is uitgegeven.
Als je beseft met welke inzet en moeite mensen dit
maakten, in totaal andere omstandigheden dan nu, maak
je vanzelf een diepe buiging en word je blij van binnen.
Hans Mulder, De ontdekking van de natuur, Amsterdam,
Terra 2021
ISBN 978 90 8989 843 2
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Na 40 jaar De Ratelaar was dit de laatste editie. Hierboven
een selectie covers door de jaren heen. Met grote dank aan
iedereen die heeft meegewerkt aan het blad.
Collage en tekst: Lisette van Pelt
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