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Grimbaard 

Wat men dagelijks tegenkomt en niet begrijpt krijgt al snel een bijnaam. Ook dingen die afwijken 
van het normale kunnen rekenen op linguistische belangstelling. Oe Kromme is dan een voetbal
ler met benen alsof hij net van een paard is afgestapt. Dieren en planten waar mensen gebruik van 
maken, last van hebben o f die simpelweg opvallen hebben vaak ook een bijnaam. 
Van bijnamen voor planten is jaren terug een dik boek verschenen. Daar kan je lezen dat Katte
klootjes een volksnaam voor Madeliefje is. Voor bijnamen van dieren ben je afhankelijk van het 
Bargoens woordenboek of de driedelige Van Dalen. Los van het feit dat het zoeken van een speld 
is, er z ijn weinig bijnamen voor dieren, is het een vrij z inloze bezigheid. Maar hobby is altijd z in
loos. Dus ... het resultaat van een blindbladerende zoektocht. 

Drijfsijsje, Drekhaan, Mallemok, Zeeraaf, Schollevaa~ Schijtlijster en Grimbaard. Een magere 
oogst! Oe Vuurvogel is wel een bijnaam van de Phoenix, maar sprookjes zijn geen werkelijkheid 
(gelukkig, want veel te wreed van aard). Na het Hengstenbal van het Simplistisch Verbond heb ik 
jaren gedacht dat Beflijster wel een bijnaam moést zijn . Maar het blijkt een 'gewone' naam voor 
een vogel te zijn. 

Helaas volksnamen voor zoogdieren zijn schaars. Ik heb ze tenminste bijna niet kunnen vinden. 
Muis voor alles watje broekspijp in kan kruipen is geen echte bijnaam, hooguit een blijk van on
kennis. Een bijnaam voor de huiskat alias dakhaas en Grimbaard voor Oas was traceerbaar. Angst
haas en dan niet alias Schijtlijster (dat is namelijk de Hop) en snotaap zijn natuurlijk zoogdieren. 
Maar echt wild zijn ze niet. Ook een kraai, alias putjesschepper voor overledenen, is wel zoog 
maar wordt kwaad bij dier. Schijnbaar leven zoogdieren ver van de menselijke belevingswereld. 
Een mooie taak voor lezers dezen column . Geef onze harige vrienden een bijnaam. Ruimte voor 
de verkondiging aan het volk wordt volgaarne geschonken in de kolommen van uw lijfblad. 
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Redactioneel 

De w are aard van een redacteur is die van een voyeu r. 
Het liefst kijk je door sleutelgaten of om hoekjes. Gewa
pend met gleufhoed en schrijfblok, on leesbare krabbel s 
met een potloodstompje krassend over alles wat vies en 
voos is . Om later - l iefst IS nachts - bij slecht licht de eufer
mistisch 'aanteken ingen ' genoemde onleesbaarheden 
met vrije interpretatie om te zetten in van bemoeizucht 
en rioollucht doordrenkte berichtgeving Ivan onze cor
respondent ' en als 'nieuws ' in het ochtendblad te wer
pen. 
Als redacteur van een serieus blad heb je het moeilijk 
met je driften . Vuilspuiten mag alleen als het vuil bewe
zen is. Even luchtig insinueren dat er ergens vuur is, of 
tenminste rook. En waar rook is ... juist dat mag niet. De 
dader moet -liefst schrifteli j k - verklaren opzettelijk dader 
te zijn . H ij is dan zielig en krijgt ruimte in het serieuze 
blad. 
Als redacteur van NOZOS-Nieuw s schrik je wakker als er 
dassen lopen in een polder of 'i llegale muizen ' via kerst
stukjes Texel veroveren . Toch sensatie in het blad. En de 
dader bekend, dus het mag gepubl iceerd . Al s dan een 
berichtje opduikt dat jagers niet will en jagen. Dan ja dan 
is mijn weekend volmaakt en pruts ik fluitend uw lijfblad 
in elkander. 

Inhoud 

Een das in de Wieringermeer 

Nieuwe kennis over de noordse woelmuis 

Diersporengids 

Losse opmerkingen 
Visser blijkt bunzing 
Muizenvangend de eeuw uit 
Ook op het dak niet veilig 
Slechte start 
Wi nteri m pressies 
Hazelmuis tussen kerstgroen 
Dassenharen tellen in het Gooi 

Zoogdieren historisch bezien 
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Vos (Vu/pes vu/pes) 
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waarnemingen na 1990 

De vos wordt in Noord-Holland 
aangetroffen langs de Noord
zeekust en ten zuiden van het 

Noordzeekanaal. In de polder wordt de 
vos nu nog sporadisch waargenomen, 
maar de indruk is dat het aantal 
toeneemt. 
Het huidige verspreidingsbeeld is nog 
verre van compleet. lo lijkt de vos in 
Noord-Kennemerland slechts weinig voor 
te komen. 

Vossen leven in familiegroepen, vooral 
de vrouwtjes kunnen het territorium 
delen. De ranstijd is van december tot 
februari. Deze periode is er vaak sprake 
van grote activiteit. Vossen zijn geduren
de het gehele jaar in de schemering 
goed waarneembaar. 

Vossen leven in bosrijke gebieden, 
heide, polders en landbouwgebieden; 
overal waar voldoende dekking is en een 
hol gegraven kan worden. le worden 
steeds vaken in de stad waargenomen, 
maar onduidelijk is of er 'echte' stads
vossen zijn in Noord-Holland. 

Weet u een vos die niet op de kaart 
staat? De NOlOS hoort het graag van u. 



Een das in de Wieringermeer 
Het was woensdagmorgen 8 december, toen 
om kwart over negen de telefoon in school 
ging, JooP Noor, een bevriende jager, belde op 
met de mededeling dat hij vanmorgen vroeg 
een dode das had gevonden op de weg naast 
het Dijkgatbos. "Echt waar?" Vroeg ik, "weet je 
zeker dat het een das is?" "Hij ligt hier in de 
koelcel van de schuur, zei hij. Ik sprak om half 
twaalf diezelfde morgen met hem af en lichtte 
de Wieringermeerbode in. Er zou iemand met 
een fototoestel komen. Het telefoonnummer 
van Das & Boom snel opgevraagd en gebeld. 
Dat is een zeer bijzondere plek vonden ze van 
die vereniging, maar de persoon die erover 
ging, was nog niet aanwezig. Otto de Vries uit 
Wieringerwerf haalde ik om elf uur op en sa
men reden we naar de schuur aan de Ooster
kwelweg. En daar lag de doodgereden das. Het 
was ongelofelijk maar echt waar. Hoe was die 
in vredesnaam hier terechtgekomen? We beke
ken het verse kadaver; het was een vrouwtje en 
we vermoeden dat ze nog niet erg oud was . De 
dichtstbijzijnde gebieden waren Het Gooi en 
Gaasterland. Maar om hier naar toe te lopen 
moest een afstand van zo'n honderd kilometer 
worden overbrugd. Bovendien waren er zeer 
lastige obstakels: het Noordzeekanaal, het IJ en 
de stad Amsterdam en vanu it Gaasterland lag 
de enige route langs de dertig kilometer lange 
Afsluitdijk. We waren er zeer opgetogen over. 
Ondertussen belde William Vogels van Das & 
Boom op. Zijn eerste vraag luidde: "Weet u wei 
zeker dat het een das is?" Het tastbare bewijs 
lag aan onze voeten en daarom wilde deze ver
eniging graag het dier onderzoeken. En ze wil
den weten of het dier nog opgezet moest wor
den. Wat een vragen kwamen er zo op ons af. 
Uiteindelijk is het dier afgestaan aan het natuur
museum Naturalis in Leiden. Zij zetten deze 
das op. De fotograaf nam een tiental foto's en 
vroeg de vinder en ons nog het een en ander. 
Daar ik zelf een natuurrubriek in de Wieringer
meerbode heb, zouden we het verder stil hou
den. Deze krant zou de primeur hebben ... 

We gingen, nadat alles over deze bijzondere 
vondst verteld was, weer naar huis. Toch ben je 
er in gedachten de gehele dag mee bezig. 's 
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Avonds belde de vinder opnieuw op, Radio 
Noord-Holland was langs geweest en had een 
interview afgenomen. Maar hoe wisten ze er
van'? Het bleek dat de vereniging Das & Boom 
deze vondst zo bijzonder had gevonden, dat 
ze een persbericht hadden laten uitgaan. De 
volgende dag stond er in diverse landelijke en 
regionale kranten dan ook al een bericht over 
deze merkwaardige vondst. Die donderdag
morgen werd de das naar Beek-Ubbergen over
gebracht om het dier te onderzoeken. Andere 
kranten belden op of er een foto gemaakt kon 
worden, maar de vinder meldde blij dat na alle 
commotie deze das afgevoerd was. Vrijdag ver
scheen het grote artikel met foto in onze plaat
selijke Wieringermeerbode. Iedereen kon het 
nu lezen en natuurlijk werden de vinder, Otto 
de Vries en ondergetekende er op aan gespro
ken . 

Wat die dag nog niemand wist, was het tele
foontje dat vanuit het dorp Kre ileroord naar 
Das & Boom ging. Daar woont een man, die 
weleens in Noord-Frankrijk jaagt. Zo ook enke
le dagen daarvoor op een zondag. Op de te
rugreis vond hij een aangereden das langs de 
weg. Het dier was half buiten bewustzijn. Hij 
besloot het mee te nemen in z ijn auto en thuis
gekomen werd de das onderdak geboden in 
een hondenhok met omheining. De das her
stelde kennelijk vrij vlot en stelde alles in het 
werk om weer vrij te komen. Dat lukte uiteinde
lijk en zo kwam deze Franse das in het Dijkgat
bos van de Wieringermeer terecht. Daar op 
vreemde bodem heeft het dier niet lang ge
leefd. Op woensdagochtend werd de das als 
verkeersslachtoffer op een weg langs dit bos ge
vonden. 

Het raadsel was opgelost. Gelukkig maar. Stel je 
voor dat het laatste deel van deze merkwaar
dige belevenis nooit aan het licht gekomen 
was. Dan hadden we altijd gedacht dat er ooit 
een das vanuit Gaasterland of het Gooi naar de 
Wieringermeer gewandeld was. Ook dit deel 
van de dasstory kwam u iteraard weer i n de 
krant. Dat maakt natuurlijk weer wat tongen 
los. En u begrijpt dat er den altijd mensen zijn, 



die dat wel gedacht hadden of eigenlijk wel ze
ker wisten dat het niet kon. Wij vonden het zelf 
ook erg sterk, maar om het dode dassen
lichaam konden we niet heen. Bovendien weet 
ik na twee jaar een regionale natuu rrubriek in 
een krant verzorgd te hebben dat er soms meer 
leeft en zit dan we vermoeden. AI met al was 
het een bijzondere ervaring. 

Laurens van der Vaart 
Berkenlaan 6 
1775 GG Middenmeer 
0227-663523 

Naschrift 
Inmiddels is het sectierapport van de das be
kend. Het dier is ongeveer 3 tot 4 jaar oud en 
weegt 12,1 kg. Oe lengte van neus tot staart
punt is 79 cm. Het vrouwtje had geen meIkpro
duktie en een fractuur aan de linkerachterpoot. 
Oe conditie van het dier was prima. Oe maag
inhoud bestond uit eikels 80% en verder mui
zenhaar, regenwormen, gras en knoppen van 
beuk en wilg. Samen met wat zand en klei 
woog de maaginhoud 800 gram. Oe doodsoor
zaak was verkeer. 

Dassen kunnen over een flinke afstand zwerven, maar 
de Wieringermeer lijkt toch wel wat ver van de dichts
bijz ijnde kolonies (foto: Frans Rijnja, archief De Wijde 
Blik) . 
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Nieuwe kennis over de noordse woelmuis 
De Noordse woelmuis op eilanden in Delta
wateren (Van der Reest et al., 1998, vzz
mededeling 44) 
Het vallenonderzoek vond plaats op 51 loca
ties op 27 eilanden in het Veerse Meer, de Gre
velingen en het Krammer-Voklkerak. Uit het 
onderzoek blijkt dat de eilanden een belangrijk 
leefgebied vormen en als brongebied voor de 
vasteland in de omgeving kunnen dienen. De 
Noordse woelmuis leeft op ongeveer de helft 
van die eilanden; de soort is op 15 eilanden 
aangetroffen, op 24 van de 51 onderzochte lo
caties. Op 10 eilanden waren eerder geen no
ren aangetroffen en het leefgebied lijkt daarmee 
te zijn uitgebreid. De eilanden waar hij nu 
voorkomt in het Krammer-Volkerak liggen zelfs 
buiten zijn historische areaal. Op één eiland is 
hij niet meer aangetroffen. De Aardmuis, waar
v.an de Noordse woelmuis het meest te duchten 
heeft, zo gaat het verhaal, komt slechts op drie 
eilanden voor. Verder zijn ook Dwergmuis en 
Bosspitsmu is op veel eilanden te vinden. Bos
muis, Dwergspitsmuis, Huisspitsmuis, Rosse 
woelmuis zijn iets tot veel schaarser. 
In het rapport wordt ingegaan op de habitats 
van de Noordse woelmuis. Hij komt op de ei 
landen in een breder scala aan habitats voor; 
hij bevolkt ook graslanden en struwelen, maar 
ontbreekt in pioniervegetaties en in bos. Overi
gens blijkt uit een multivariate analyse dat de 
Noordse woelmuis geassocieerd is met gras
land en ruigte, en de Aardmuis, Rosse woel
muis, Dwergmuis en Bosspitsmuis met rietland. 
Oe Noordse woelmuis is al op eilanden van 
drie jaar oud te vinden. Hij is op net zoveel 
jonge eilanden (1981-1997) als op middeloude 
(1971-1980) en oude (jaren zestig) eilanden 
oud gevonden. De eilanden liggen op enige af
stand van het vasteland. Daarbij zijn eilanden 
die 750-1000 meter van de kust liggen vaker 
bevolkt dan die 0-1250 meter van de kust lig
gen, en lijkt er een positieve kwantitatieve rela
tie tussen afstand en de aanwezigheid van de 
Noordse woelmuis. Niet duidelijk is hoe dit 
komt: door ontbreken van predatoren, concur
renten of een effect van de eilandsituatie op de 
populatie. Verder blijkt er veel eerder kans te 
zijn op Noordse woelmuizen op eilanden zon-
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der dan op eilanden met recreatie. Ook hiervan 
blijft de oorzaak in het ongewisse: op recreatie
eilanden wordt bijvoorbeeld intensiever ge
maaid of worden onbedoeld predatoren of 
concurrenten meegenomen (Bosmuis, Wezel, 
Bruine rat) . 
Kijkend naar de toekomst, dan is het beheer 
van de meren van groot belang. Bij beheer van 
niets doen, ontstaat door struweelvorming uit
eindelijk bos en dat is negatief voor de Noordse 
woelmuis. Door het areaal rietland en ruigte uit 
te breiden kan de oppervlakte leefgebied toe
nemen. Voor de vorming van rietlanden in het 
water is echter een natuurlijk peilbeheer, met 
hoge winter- en lage zomerstanden noodzake
lijk. Kwetsbare eilanden zou kunnen afsluiten 
voor de recreatie, aldus het rapport. 

De Noordse woelmuis in het Deltagebied: 
richtlijnen voor beheer en inrichting 
(Bergers et al., 1998, JBN-rapport 365) 
Dit rapport biedt in eerste instantie inzicht in 
het wel en wee van Noordse woelmuispopula
ties in het Zeeuwse Deltagebied. Na twee inlei 
dende hoofdstukken gaat het rapport in op de 
habitatkwaliteit van de Zeeuwse gebieden, die 
op een overzichtel ijk kaartje met wat moeilij k 
te onderscheiden grijstinten wordt aangeduid 
in hoog, middel of laag. De habitateisen komen 
overeen met die in het vorige genoemde rap
port (g,elukkig maar). Vervolgens staat met een 
1 of 0 in een kaart of noordse woelen respectie
velijk wel of niet aanwezig zijn in de onder
zochte gebieden. Met deze gegevens en met 
gegevens over omringend landschap en habitat 
van alle gebieden zijn regressieanalysen en 
ruimtelijke analysen uitgevoerd. Hiermee 
wordt de connectiviteit van de gebieden bere
kend met gegevens over aanwezigheid van de 
noordse woel en de dispersiecapaciteit van de 
noordse woel, de oppervlakte van het gebied 
en de afstand tot de naburige gebieden. De uit
komsten zijn nogal ontboezemend: de grote 
gebieden die vlakbij andere Noordse woel
muisgebieden liggen kennen een hoge con
nectiviteit en de gebieden die sterk geïsoleerd 
liggen kennen een lage connectiviteit. Net als 



de habitatkwaliteit wordt ook hiervan een over
zichtskaart gegeven. Interessant is de relatie die 
daarop volgt: namelijk de relatie tussen de aan
wezigheidskans van de Noordse woelmuis en 
zowel 'effectief oppervlak' als 'connectiviteit'. 
Naarmate een gebied groter is, en naarmate 
een gebied beter verbonden is, is de kans gro
ter dat er Noordse woelmuizen in het gebied 
leven. Goh. Het belang ervan is natuurlijk voor
al de kwantitatief vastgestelde relatie. Zo is in 
een staafdiagram te zien dat bij effectief opper
vlak van een gebied groter dan 5 ha vrijwel al
tijd de bezettingskans groter is dan 50%. Met 
deze relatie kan een duurzaamheid voor popu
laties worden berekend aan de hand van deze 
gegevens en enkele populatiekenmerken van 
de soort. In Zeeland zijn de uitkomsten wel een 
beetje naar verwachting: de noordelijke leefge
bieden die dichter bijeen liggen en groter zijn, 
bieden een duurzaam populatienetwerk. Met 
name doordat water een vergelijkbare weer
stand biedt aan de Noordse woelmuizen als 
land, ontstaat een bijzonder groot netwerk. De 
kaart straalt enigszins uit dat het wel goed z it : 
driekwart van de Zeeuwse leefgebieden vor
men één netwerk. Het zuidelijke netwerk is 
minder duurzaam. Hier liggen kleinere leefge
bieden verder uiteen. Opmerkeli j k is dat op de 
kleinere, meer aan de rand gelegen leefgebie
den niet of nauwelijks wordt ingegaan, terwijl 
marginale leefgebieden of gebieden die aan de 
rand van netwerkpopulaties liggen minstens zo 
interessant voor het beleid zijn. 
Vervolgens wordt op een overzichtkaart van 
alle gebieden aangegeven o( en zo ja, welke 
knelpunten er zijn. Een knelpunt kan liggen in 
'connectiviteit' of in 'effectief oppervlak'. Dit 
laatste betekent dat het oppervlak te klein is 
voor de noordse woelmuis. Dit kun je oplossen 
door een gebied te vergroten of het beheer zo
danig aanpassen dat het gebied beter voldoet 
aan de habitateisen van de Noordse woelmuis. 
Ook hierdoor neemt namelijk het effectief op
pervlak voor de soort toe. Dat klinkt dus lo
gisch. Hier ligt een belangrijk overzicht voor 
het natuurbeheer, hoewel eenzijdig vanuit één 
soort bel icht. Liefst zou je willen zien, welke 
aanpassingen er voor het beheer (vanwege an
dere -conflicterende- doelstellingen in het ge
bied) mogelijk zijn. Maar misschien is dat een 

stap te snel. Aan de andere kant komt dat mis
schien wel door het laatste hoofdstuk waar aan
bevelingen voor het 'ruimtelijk beleid, inrich
ting en beheer' worden gegeven . Deze zijn aan 
de zwakke kant. Er wordt nogmaals op gewe
zen dat voor gebieden met een geringe con
nectiviteit de verbindingen met omliggende ge
bieden aandacht moeten krijgen, dat voor 
gebieden met een gering effectief oppervlak het 
beheer zich moet richten op vernatten ofwel 
het gebied groter gemaakt moet worden. Met 
name de richtlijnen voor ruimtelijk beleid zijn 
erg mager. Sterker nog, er staan nauwelijks 
richtlijnen, behalve dan dat die er moeten ko
men. Er worden vier voorbeelden gegeven van 
'gebiedsgerichte uitwerkingen'. Met technische 
invalshoek als 'habitatkwaliteit van 0,05' en 
een 'connectiviteit van 3' begint een beheerder 
niet veel. Gelukkig staat erbij waarin de oplos
sing gezocht moet worden, zoals "het opheffen 
van dit knelpunt moet dan ook helemaal ge
zocht worden in het ontwikkelen van geschikt 
habitat". 

En nu: Noord-Holland 
Zo'n uitwerking is ook nuttig voor Noord-Hol
land. Het wordttijd dat in Noord-Holland wat 
meer aandacht naar de kwaliteit van de leefge
bieden uitgaat, met de zich uitbreidende Aard
muizen in het vizier. We weten toch nog wel 
heel weinig wat de aanwezigheid van de Aard
muis op Texel gaat betekenen voor de Noordse 
woelmuizen. De eerste Aardmuizen zijn geplo
zen in West-Friesland. Dat in Noord-Hollands 
Midden Aardmuizen verschijnen, is alleen nog 
maar een kwestie van tijd. We weten echter 
nauwelijks hoe sterk de huidige populaties No
ren in het veenweidegebied tegen een nieuwe 
samenleving met Aardmuizen opgewassen 
zIJn. 
Ook zijn er in Noord-Holland vele verbindings
zones gepland. Die verbindingszones richten 
zich op het vergroten van de connectiviteit van 
gebieden, waaronder leefgebieden van 
Noordse woelen. Het zou aardig zijn om een 
scenario te schetsen waarin deze verbindings
zones er al liggen en om dán te analyseren wel
ke knelpunten er nog zijn in de leefgebieden 
van Noordse woelmuizen. Nu kun je namelijk 
daar nog in sturen. Met die reden in het achter-

7 



hoofd zal ook in Noord-Holland een analyse 
worden verricht. Maar het is pas echt interes
sant als je daarin ook de marginale leefgebie
den kent. Nu is dat nog onbekend terrein : we 
weten nauwelijks iets van de verspreiding van 
de Noordse woelmuis aan de rand van het 
veenweidegebied zoals rondom hetAlkmaar
dermeer en op de overgang van het veenwei
degebied naar West-Friesland. Recente vond
sten van de soort in deze gebieden maken 
aannemelijk dat hier kansen voor de soort lig
gen. En we zochten vooral in West-Friesland 
toch al naar een goede legitimatie om verbin
dingszones aan te leggen .. Er zal voordat een 
analyse kan plaatsvinden dus eerst versprei
dingsonderzoek plaatsvinden. Dit zal plaatsvin
den in komend najaar. 

Kees Kapteyn 
Abelenlaan 31 
1829 EG Oudorp 
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Diersporengids 
Iedere zoogdierzoeker zal het vinden van 
zoogdieren als een tantaluskwelling herken
nen . Haas, Konijn, Vos en Ree zijn met enig ge
duid nog wel te zien. Dode Egels en andere lij
ken zijn ook te vinden, maar echt levende 
dieren en dan vooral de schuwe nachtdieren 
zijn lastig te sporen. 
Inventariseerders van zoogdieren gebruiken 
daarom alle mogelijke aanknopingspunten 
voor het vinden van hun lievelingen. Prenten, 
bewoningssporen en uitwerpselen zijn met 
enig grondspeuren best te vinden. Maar dan ... 
je hebt een prachtige pootafdruk gevonden. 
Waarom is dan niet direct duidelijk welk dier 
het is. Veel van de prenten zijn gewoon Ipoot 
van een zoogdierl . Met de huidige veldgidsen 
kom je niet veel verder. Slechts een plaatje in 
optimale omstandigheden kan en van af. Maar 
helaas is de natuur verre van optimaal en lijken 
de afdrukken nergens op. 

Gelukkig komt aan het gepuzzel nu een einde. 
Met de prachtige diersporengids van Annema
rie van Diepenbeek zijn ook prenten in minder 
ideale omstandigheden te herkennen. De gids 
beschrijft alle sporen van zoogdieren, vogels, 
reptielen en amfibieën. Verder staan er nog en
kele opvallende sporen van insecten in de gids. 
Ondanks de soms erg klein of donker gedrukte 
fotoos zijn van bijna alle sporen de daders te 
herkennen . 
De gids van Annemarie is verplichte kost voor 
alle liefhebbers van zoogdieren en daarbuiten. 

M.A.}. van Diepenbeek. Veldgids diersporen. 
404 pagina's en vele fotoos en tekeningen. Uit
gever KNN~ prijs f 59,95 ISBN 905011 1149 

Peter van der Li nden 



Losse opmerkingen 
Visser blijkt bunzing 
Eind maart was ik op bezoek bij Jaap Hoek
Spaans een boer uit Middelie waar ik regelma
tig help. Achter op het erf staat een open 
kapschuur waar in de winter hooi wordt opge
slagen en de trekker en andere landbouw ma
chines worden gestald. Het was tijd om de pal 
lets die onder het hooi hadden gelegen op te 
ruimen zodat de schuur nu het hooi op was 
voor andere zaken gebruikt kon worden. Door 
deze pallets was er een ruimte van zo'n 10 cm 
onder het hooi . Hier lagen grote hoeveelheden 
uitwerpselen van de bunzing verder werden er 
plukresten gevonden van een aantal smienten 
en een torenvalk tevens lagen hier de graten en 
koppen van karperachtigen met een lengte van 
ongeveer 30 cm en een kop van een snoek die 
aan de grote hiervan zeker 40 cm moest zi jn 
geweest. Aan de hoeveelheid uitwerpselen 
moet de bunzing hier de hele winter op een 
zeer aangename manier hebben doorgebracht. 
De bunzing zelf is niet waargenomen dit terwijl 
er regelmatig actief naar is uitgekeken. 

Niels Hogeweg 
Broedersbouw 4 
1462 GJ Middenbeemster 

Naschrift 
Handbuch der Saugetiere Europas van Niet
hammer en Krapp zegt over voedsel van de 
bunzing dat zijn hoofdvoedsel bestaat uit klei
ne knaagdieren, soms kleine vogels, haasachti
gen en, vooral in de winter, aas. Vissen, vastge
steld in voedsel van de bunzing is van 
Nederland (Brugge, 1977) niet bekend. Een 
grote zeldzaamheid dus. In Europa zijn slechts 
enkele oude vondsten bekend van Zwitserland, 
Polen, Rusland en het Cantabrisch Gebergte in 
Spanje. Hier werden alver, paling, karper, baars 
en zeeforel als voedsel vastgesteld. Snoek 
wordt niet vermeld en is daarmee mogelijk een 
nieuwe soort als voedsel van de bunzing. Ver
moedelijk betreft de vondst in Middelie aas. 
Het is bekend dat bunzings in herfst en winter 
voedselvoorraden aanleggen. 

Joost Verbeek 

Muizenvangend de eeuw uit 
In de laatste dagen van de 20e eeuw heb ik sa
men met Martin Melchers wat muizenvallen 
gezet langs de spoorbaan tussen het Amstelsta
tion en het Muiderpoortstation in Amsterdam. 
Er zijn zo van die plekjes waarvan je denkt: 
daar moet ik eens kijken wat er zit, en met zo'n 
paar vrije dagen tussen kerst en oud en nieuw 
komt het er eens van. 
De spoorbaan is al aangelegd in de 1ge eeuw -
vorige eeuw wou ik schrijven maar dat gaat 
niet meer op - en waar nu stad is was toen voor 
een groot deel landelijk gebied. Bovendien 
biedt de spoorbaan dieren de kans om over het 
begroeide talud in de stad door te dringen. 
Je verbaast je niet als je bosmuizen op de 
spoordijk vangt. Toch geinig want in de huizen
blokken langs het spoor vindt je huismuizen, 
terwijl in de tuinen hier en daar ook bosmuizen 
leven . Huismuizen zitten weer niet op de 
spoordijk. 
Maar het ging bij deze vangactie om de huis
spitsmuis. Nog in de jaren zestig - van de vorige 
eeuw - ontbrak deze soort in en rond Amster
dam. In een overzicht van de hoofdstedelijke 
zoogdierfauna V. van Laar in Lutra 3-1 (1961) 
wordt de vondst van resten van een huisspits
muis in een uilebal, gevonden in 1934 in Rans
dorp, beschreven. 

Maar zoals in Noord-Holland is te constateren 
breidt de huisspitsmuis haar leefgebied uit. Dat 
is ook in Amsterdam het geval. In de jaren tach
tig - van de vorige eeuw - werden huis
spitsmuizen in Amsterdam Zuidoost en in Am
sterdam Noord aangetroffen. Nu blijken ze ook 
langs de spoorlijn in de stad door te dringen. 
Op drie locaties in totaal 8 exemplaren met 50 
vallen. Het "muizigste" stukje was een over
hoekje bij het Amstelstation, met hoog gras, op 
hopen gegooide takken en een plaatselijk on
doordri ngbaar braamstruweel. 
In de nieuwe millennium staat het spoortraject 
tussen Muiderpoortstation en Centraalstation 
op het onderzoeksprogramma. 

Floor van der VI iet 
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Ook op het dak niet veilig 
Dit verhaaltje gaat niet over Sinterklaas maar 
over zilvermeeuwen. Waar vossen leven heb
ben vogels die op de grond broeden het vaak 
niet makkelijk. Vooral witte vogels die in kolo
nies nestelen, zoals meeuwen, krijgen in een 
gebied waar vossen voorkomen nog weinig 
kans. Het probleem is niet eens zozeer de roof 
van eieren en kuikens maar de verstoring die 
rondschuimende vossen teweegbrengen. Daar
door verlaten de meeuwen, en op sommige 
plaatsen is hetzelfde met lepelaars gebeurd, de 
broedplaats bij herhaalde bezoeken van vos
sen. 
Maar vogels zijn handig. In het westelijk haven
gebied van Amsterdam zijn zilvermeeuwen 
gaan broeden boven op grote ronde ol ieop
slagtanks. Dat ging goed, al is de vraag wat er 
uiteindelijk van de meeuwenkuikens terecht 
kwam. 
Vossen zi j n ook handig. Die bleken na een tijd
je uitgevonden te hebben dat je via een smal 
ijzeren trapje langs de buitenkant van de tank 
naar het dak kunt klimmen. Ook van de olie
tanks zijn de broedende meeuwen inmiddels 
verjaagd. 

Floor van der Vliet (met dank aan Martin M el
chers) 

Slechte start 
Half januari werd een laatvlieger in winterslaap 
vbrrast toen het dak van een huis aan de Pas
seerdersgracht in Amsterdam werd verbouwd. 
De vleermuis zat achter een dakspant. Via de 
dierenambulance kwam dit dier terecht bij mo-
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kumse mede-vleermuisopvanger Ronaid 
Hoogenhout. In overleg besloten we de laat
vlieger die goed doorvoed was vanwege het re
delijk mooie weer snel weer los te laten. Het 
beest kreeg aan het eind van de middag in de 
huiskamer op drie hoog de gelegenheid om op 
te warmen en daarna uit het geopende raam 
weg te vliegen . Dit deed de vleermuis ook maar 
zij vloog linea recta in uitgerekend het enige 
net dat op een balkon van een huis aan de 
overkant van de straat tegen duiven gespannen 
was. De laatvlieger bleek gelukkig niet verward 
te zitten maar klom kwiek omhoog en probeer
de aan de bovenkant van het net onder het bal
kon weg te kruipen. Aangezien daar geen mo
gelijkheid toe was vloog het dier even later 
weg. Omdat er in het nethuis niemand thuis 
was, was je als vleermuisbeschermer mooi jarig 
geweest als de laatvlieger in het net verstrikt 
was geraakt. 

Floor van der Vliet 

Winterimpressies 
De overwinterende vleermuizen in de bunkers 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen wer
den op 14 januari voor de 14e keer geteld. Dit 
leverde 185 watervleermuizen, 27 
grootoorvleermuizen, vier franjestaarten, 1 
meervleermuis en 3 niet te determineren vleer
muizen op. 
Franjestaarten zitten er lang niet elk jaar, vier 
was een mooi aantal. De meervleermuis zat op 
precies dezelfde plek als vorige winter, in een 
sleuf in een deurpost. Hetzelfde dier? 
De grootoorvleermuizen doen het erg goed . In 
de jaren tachtig een handvol, toegenomen tot 
29 vorige winter. Dat aantal lijkt min of meer 
gehandhaafd te worden. 
De vleermuizen maken in de bunkers dank
baar gebruik van speciale voorzieningen zoals 
stukken gaas en steen mozaïeken met veel sple
ten. Gemeentewaterleidingen, beheerder van 
het duingebied, maakte de afgelopen zomer 
opnieuw twee bunkers geschikt voor overwin
terende vleermuizen. In één van de twee bun
kers hingen al vleermuizen tussen de aange
brachte steenblokken. 

Floor van der Vliet 



De Hazelmuis angstig in een hoekje (foto: ANP). 

Hazelmuis tussen kerstgroen op Texel beland 
Op 14 december ontdekte mevrouw Monica 
Koger in de Kaapsnol op Camping Kogerstrand 
tussen kerstgroenmateriaal een vreemde muis. 
Later bleek het een hazelmuis te zijn, een Mid
den-Europese soort die nog net in Zuid-Lim
burg voorkomt. Het is een zeldzame, be
schermde diersoort. Mevrouw Koger heeft de 
muis gevangen, in een kooi gestopt en naar 
EcoMare gebracht. Het dier is verstoord in zijn 
wi nterslaap, en kan daarom niet direct uitgezet 
w orden. EcoMare heeft contact gezocht met 
deskundigen van Das en Boom in Nijmegen, 
om te zoeken naar een goede oplossing. 
De hazelmuis, M uscardinus avellanarius, is een 
goupbruin gekleurd knaagdier van 6-9 cm 
lengte, met een even lange harige staart. Het 
diertje leeft in voedselrijke loofbossen met een 
dichte ondergroei, en eet zaden, bessen, ande
re plantedelen en insecten. Op Texel kan het 
dier niet overleven, omdat zijn milieu ont
breekt. Deze vondst doet vermoeden, dat nieu
we muizensoorten op Texel, zoals de rosse 
woelmuis en de aardmuis, mogelijk op een ver
gelijkbare manier op Texel terecht zijn geko
men. 

EcoMare 

Dassenharen tellen in het Gooi 
In het oosten van het Gooi leeft de meest wes
telijke dassenpopulatie van Nederland. Deze 
populatie is op dit moment de enige levensvat
bare op de gehele Utrechtse Heuvelrug. Uittel
lingen blijkt, dat het aantal dieren de laatste ja
ren relatief snel stijgt. Leverden de eerste 
tellingen in 1982 nog slechts enkele dieren op, 

in 1999 waren dat er ruim veertig. Mede dank
zij verschillende maatregelen zoals dassentun
nels en kunstburchten, is een redelijk stabiele 
populatie ontstaan. Vanwege de groei gaan de 
dassen zich echter meer en meer verspreiden . 
Dat betekent dat ze ook op andere plaatsen 
dan voorheen de soms drukke wegen overste
ken, met de bijbehorende risico's . 

Op verzoek van Natuurmonumenten en Goois 
Natuurreservaat is in 1998 en 1999 onderzoek 
gedaan om inzicht te krijgen in het migratiepa
troon van de dassen. Uit eerder onderzoek is 
bekend, dat dassen bij voorkeur onder laag
hangend prikkeldraad door kruipen in plaats 
van er overheen te springen. Bij het onderdoor
kruipen blijven dassenharen aan het prikkel
draad hangen . Door ongeveer tien cent imeter 
boven de grond een prikkeldraad te spannen, 
kan eenvoudig worden vastgesteld waar de das 
probeert over te steken . De regelmatige contro
le van de detectiedraden levert een goed beeld 
op van de bewegingen van de das. De resulta
ten van d it onderzoek zijn te v inden in het rap
port 'Dispersie van Dassen' (Van der Linden 
1999). 
Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is 
ongetwijfeld, dat de al aanwezige fau napassa
ges en dassentunnels naar behoren blijken te 
functioneren. Daarnaast beschrijft het rapport 
op welke plaatsen nieuwe voorzieningen aan
gebracht moeten worden om meer verkeers
slachtoffers onder de dassen te voorkomen. 

Natuurmonumenten 
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met Bob 
Nahuisen 

VERRUKKELIJKE KROKUSJES IN 
KOEGRAS VOOR HET HAASJE 

Al In een groen, groen bol
len-, bollenland, daar za

ten veel haasjes heel par
mant', zouden ze in Koegras 
toepasselijk kunnen zingen. 
Maar dat doen ze niet, want 
die pa,rmantige hazen op de 
bollenvelden zijn schadelijk 
en een schadepost verstomt, 
zoals bekend" in dit land on
middellij k ieder gezang. Er 
wordt wel veel gepraat en 
naar ik heb gemerkt: mok
kend en morrend. 

Wat wilt u? De hazen vreten het 
(ll'oen van de krokusjes op. Hier en 
daar hebben ze zelfs al tul pe1lkie
men gesnoept, al menen de bollen
kwekers wel opgemerkt te hebben, 
dat ze liever jong krokusgroen 
eten. En kweker Wesseling heeft 
me verzekerd, dat ze l i efst witte 
krokussen hebben. Op gestreepte 
zi j n ze n iet zo dol. 

Maar pas op. misschien zijn er 
onder u , die lliet precies weten waar 
Koegl'as ligt, Men vindt het onmid
dellijk ten zuiden van Den Helder. 
het werd in het be~in van de vorige 
eeuw ISij het graven van het Nourd· 
hollandsch Kanaal bedijkt. Vroeger 
sprak men wel. zo weet K . ter Laan 
te vertellen. van 'de woestijn van 
het Koegras'. 

Uit eigen waarneming kan ik 
u verzekeren, dat dit gebied nu 

geen enkele gedacht.e mee. op
roept aan een woestijn. Het is 
een welvarende streek 'met ever
wegend tuinbouw, landbouw en 
v('eteelt. Het is ook - en dat we
ten de meeste Nederlanders lliet 
- een belangrijke bollenstreek: 
ruim vijfhonderd hectare. 

Onbeu;eeglijk 
NU weten we dus allemaal waar 
1. we zijn: 111 de Uiterste kop van 
NGord-Holland, waar altijd een ste
vige bries staat. die alles in be\\'e
ging houdt. ma al' waar de mensen 
heel onbeweeglijk lijken. Ik zeg met 
opzet 'lijken'. want het is meel' 
schijn dan werkelijkheid. Ze kun
l1en zeer levendig worden en dan 
hartstochtelijk hun belangen beplei 
ten. 

Die u aatzuchtige hazen lIebop. 1l 
Koe,n'us in twee kampen verdeeld. 
Het zijn hun vijanden en hun (ver
raderliike ) vrienden. De bollenkwe
kers willen met dood en verderf een 
einde maken aan de hazenover/(tst, 
maar de jagers , die ik alti j d merk
waardige dierenvrienden bli j! vin
d.en, ullien de lastige ha;;;en met 
doden, omdat ze nu jongen hebben. 

De kwekers - dit moet tot hun 
rechtvaardiging worden gezegd -
hebben eerst naar andere nudde:cn 
gezocht om va n de hazen verlo~t te 
worden. Ze hebben s t inkdraden ge
~pannen, die. zoals de naam al zegt. 
ren afgr ijselijke geur verspreiden. 
De hazen trotseerden die lucht 0111 
van de jonge krokusjes te snoepen . 

De bollenkwekers beschermde" 
daarop hun aanplant met kippe
gaas, maar de hazen klommen er ulot 

overheen. Sommige kwekers schat
ten toen knalbussen aan, die met 
tussenpozen een oorverdovende 
knaJ laten horen , 'Ze komen er hun 
poten aan warme n,' veI'zuchtte een 
kweker. 

Raak 
']-)e schade is raak.' verzekerde me 

. bollenkweker W. H . Wcsselmg. 
En daarmee rechtvaardigde hij het 
besluit van enige collega's die een 
vergunning' hebben aangevraagd om 
de parmantige haasjes uit h et 00 1-
lcnland t e schieten. 

De plaatselijke jagersvereniging 
heeft toestemming gekregen om 
- ook a l is het jachtseizoen !,:e
sloten - de vraat zuchtige hazen 
te schieten. De nimrods in Koe
gras mogen dat zelfs met licht
bakken doen, hetgeen anders 
wordt beschouwd als een laffe 
methode van stropers. 
Johan van Ammers, caféhouder 

en toegeWijd jager, toonde zich, toen 
ik het hem vroeg, helemaal niet ge
lukkig met die speciale vergunnm
gen. Hij vond het trouwens ookv~
komen overbodig. Hi j zei, bond ig : 
'Die bollen boeren janken veel har
der dan de schade rechtvaardigt. 
De boel wil niet doorgroeien omdat 
het zo koud is en nu hebben ze 
Slech te zin en kri jgen de hazen de 
sehuld. Er is wel ,,·a.t schade, maar 
dat is met een paar t ientjes te [le
talen.' oordeelde de heer Van Am
mers. 

H I} ~e ! uuk' : ' / k ka 11 het niet ou r 
1111J7I hart verkrijgen om lIU die 
beesten /l eer te knallen. Ze hebben 
1011Qen en met een welgemikt schot 
öchiet ie dus minstens drie h.a.,~n 
neer. Dat is geen werk: sprak de 
jager Johan van Ammers. 

Weekhartigheid 
'StrakS doet hij er liever dlie kepI' 

over,' meende een bollenkwe
ker spottend. Hij gelooft niet in de 
weekhartigheid van de jagers. 'Ze 
hebben vorig jaar met opzet weinig 
hazén geschoten om een mooie wJld
stand op te bouwen,' zei kweker 
Wesseling. 

Intussen hebben de meeste 
kwekers hun velden als jachtt·er
rein verpacht aan de jagers. Die 
kwekers krijgen geen vergunning 
GIl1 zelf te jagen en zijn dus af
hankelijk van de onwillige nim
rods, die overigens - dit schijnt 
vast te staan - wel aansprakelijk 
gesteld kunnen worden voor de 
wildschade. 
Men ziet het: de hazen hebben 

Koegras in twee kampen verdeeld. 
Een tweede verbazingwekkende 
prestatie is, dat ze hun vroegere vij
anden tot vrienden en beschermers 
hebben gemaakt, ook al zijn ze dit
maal zelf in de aanval gegaan. or 
zijn ze in de verleiding gebracht 
door die verrukkelijke witte kro
kusjeS? 



Zoogdieren historisch bezien 
De redactie vond dr Fie van Toverlol bereid 
een rubriekje te verzorgen betreffende de 
kijk op zoogdieren in vroeger tijd. Ditmaal: 
Vleermuizen. 

Het doen van onderzoek naar vleermuizen met 
een zogeheten vleermuis-detector, een appa
raat dat de hoge, voor de mens onhoorbare, 
oriëntatiegeluiden van vleermuizen hoorbaar 
maakt is thans heel gewoon. Vroeger waren 
vleermuizen door geheimzinnigheid omgeven. 
Nog in 1943, als een belangwekkend boek
werk over zoogdieren in Nederland het licht 
ziet, worden opmerkelijke hypothesen over on
der meer de wijze waarop vleermuizen hun 
weg vinden gepresentaard. Dit boekwerk heet 
De zoogdieren van Nederland, is geschreven 
door dr M .A. Ij sseling en dr A . Scheygrond, uit
gave Thieme en Cie. Vanwege de matige pa
pierkwal iteit in het oorlogsjaar van verschijnen 
bestaat de eerste druk uit twee lijvige delen. La
tere drukken verschijnen in één band, op dun
ner en beter papier. Over de vleermuizen wordt 
ook een opmerki ng gemaakt waari n Noord
Holland een rol speelt . 

Dat onze vleermuzien bloed zuigen is niet be
wezen. Tot kannibalisme zouden ze alleen bij 
uithongering komen en dan zou het proeven 
van het bloed hen er misschien toe verleiden 
bloed te gaan zuigen (kannibalisme werd o.a. 
waargenomen bij de vale vleermuizen). Ter
loops zij nog opgemerkt dat men in Noord
Holland, en ook wel elders, de vleermuizen ge
heel ten onrechte spekmuizen noemt. Zij 
vergasten zich echter in 't geheel niet, zooals 
men daar gelooft, aan de gerookte hammetjes 
en stukken spek. I n gevangenschap kunnen ze 
voedering met spek zelfs niet verdragen. 

Bij het v i nden van de prooi s pel en het gehoor 
en het zeer gevoelige tastzintuig een groote rol. 
De oogen zijn weinig ontwikkeld en het reuk
zintuig is vermoedelijk alleen van belang voor 
het elkaar vinden der sexen. De zeer groote 
ooren, welke wij bij sommige soorten aantref
fen, worden niet alleen gebruikt bij het bepalen 
van de geluidsrichting, maar ook als tastorga-

nen. 
De wonderlijk fijne tastzin, waarmee zeer ge
ringe luchttrillingen worden waargenomen, ze
telt in de vlieghuid, in de oorschelpen, in de 
aanhangsels van neus en lippen en in alle mo
gelijke andere uitstekende deel en. Worden de 
aanhansels van den neus verwijderd, dan vlie
gen de dieren niet goed meer. De tastzintuigen 
zijn zoo gevoelig, dat een beblinddoekte vleer
muis nooit tegen een muur vliegt. Een vleer
muis zal ook nooit, zooals een vogel, trachten 
door de ruit van een gesloten raam uit een ver
trek te ontsnappen. De Italiaansche abt Spallan
zani (1729-1799) beweerde, dat vleermuzien 
niet tegen draden, die in een donkere kamer 
waren gespannen, aanvlogen, als ze van hun 
gezicht, gehoor en reuk beroofd waren. Deze 
proeven zi j n herhaal del ijk nagedaan, maar met 
zeer verschi Ilend resultaat. I n ons land hebben 
Cremers, Waage en M ell i nk de proeven van 
Spallanzani overgedaan. Zoo werden op een 
ruimen zolder draden gespannen, waaraan kat
tenbelltjes waren vastgemaakt. Hoewel opval 
lend winig botsingen werden geconstateerd, 
brachten de vleermuzien het er niet zonder 
fouten af, terwijl toch betrekkelijk weinig dra
den waren gespannen. Alleen de grootoor 
bracht het er goed af. Waag vermoedt, dat Spal 
lanzani deze soort heeft gebruikt. Hij veronder
stelt, dat deze grootere gevoeligheid een gevolg 
is van de groote ooren, die rijk zijn aan zintuig
cellen. In 1935 stelde Sgonina eenzelfde 
gevoeligheid vast voor den franjestaart. Mellink 
werkte o.a. met de dwergvleermuis. (Naar hij 
meent dezelfde soort, die Spallanzani heeft ge
bruikt!). Hij spande in een lokaal een aantal 
draden, gewone touwtjes, en zelfs een paar 
di kke koorden. En gedurende de eerste rond
vluchten kwam elke vleermuis daar wel dege
lijk tegen aan en meermalen zelfs duidelijk 
hoorbaar. 
Na eenigen tijd werd die aanraking wel minder, 
maar uit alles bleek, dat een vleermuis vrij 
spoedig de situatie kent, wat ook bleek uit haar 
vaste pleisterplaatsen. Werden de draden ver
plaatst, dan werden ze weer aangeraakt. Maar 
tegen grootere voorwerpen, zooals een lamp, is 
geen dier gebotst. Daar vlogen ze zeer duide-
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lijk omheen, zoowel gewone, als geblinddoek
te exemplaren. De verklaring, die Mellink geeft 
ligt zeer voor de hand: 'De luchtgolvern, die de 
vleermuis uitzendt, en waarvan zij de deining 
bij een wand of groot voorwerp opvangt, heb
ben een groote golflengte. Daardoor zal het 
verschijnsel der buiging zoo sterk worden, dat 
een dunne draad niet een voldoend groot op
pervlak biedt voor een terugkaatsing van eeni
ge beteekenis./1 We moeten niet vergeten, dat 
de hindernissen in de natuur veel dikker zijn 
dan draden, zoodat de luchttrillingen er niet 
langs vloeien, maar worden teruggekaatst. 
Uit onderzoekingen van een tweetal Ameri
kaansche zoölogen, Griffin en Galambos, die 
wij helaas niet zelf konden raadplegen, zou 
echter onlangs gebleken zijn, dat niet zoozeer 
de tastzin dan wel het gehoor hierbij van veel 
beteekenis is. Zij lieten vleermuizen vliegen in 
een ruimte, waarin vrij dicht op elkaar verticale 
draden hingen. Hiervan werd een zeker 
percentage aangeraakt. Werden de oogen der 
proefdieren bedekt, dan bleef dit percentage 
hetzelfde, sloot men echter de ooren af, dan 
werd de vlucht der vleermuizen veel minder 
snel en werd het percentage der aanraki ngen 
verdubbeld . Werd slechts de mond gesloten, 
dan bleek het percentage ook verdubbeld te 
zijn. Het bleek, dat de vleermuizen tijdens de 
vlucht geluiden maken, die door het mensche
Iijk oor niet waargenomen kunnen worden, 
maar door middel van een apparaat konden 
worden geregistreerd. Met één afgesloten oor 
werden wel groote, doch geen kleine obstakels 
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omzeild . Genoemde onderzoekers leiden hier
uit af, dat de vleermuizen tijdens hun vlucht de 
door hen voortgebrachte "ultra/lgeluiden 
hooren, nadat deze door in hun vlucht komen
de obstakels teruggekaatst zijn en door de rich
ting, waarin deze geluidstrillingen hun ooren 
bereiken, vast te stellen . Over deze quaestie be
staat blijkbaar geen eenstemmigheid; een 
nieuw onderzoek is dus nog volkomen ge
rechtvaardigd en wenschelijk. 








