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Uitgelicht Regenboogreeks
De introductie van de Regenboogreeks kon op veel respons rekenen
in de pers. Het Verzameld werk van Willem
Bijsterbosch werd onder meer ‘Boek van
de week’ in De Standaard en Wilde rozen
van de Damesschrijfbrigade Dorcas werd
getipt in Trouw en de Volkskrant. Een fijn
begin, want we zijn hard bezig met deel
drie: De klok van Iris Murdoch.
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Een rondje langs de
boekhandels
In het tv-programma Zomergasten werd een
fragment getoond van de legendarische uitgever Geert van Oorschot. Zijn faam was niet
alleen gestoeld op zijn instinct om de juiste
schrijvers aan zich te binden, maar ook door
zijn doortastende optredens in boekhandels,
waarbij hij zijn uitgaven probeerde te slijten.
Sommige boekhandelaren zagen hem liever
gaan dan komen, zeker als hij de winkelvoorraad inspecteerde en die luidkeels in het
bijzijn van andere klanten van commentaar
voorzag. Complete Russische Bibliotheken zijn
aangeschaft om hem maar zo snel mogelijk uit

Sinds ons kantoor iets verder van de binnenstad ligt, maken wij minder vaak een rondje
langs de boekhandels. Vanaf ons vorige
pand liepen we zo van de ene naar de andere

Foto: Gerrit Jan Veldhuis

de winkel te krijgen.

boekhandel; nu moeten we de auto pakken.
Deze zomer gingen we weer eens op pad.

Fijne gesprekken voeren met boekenlief

We hadden vier dozen bij ons met het boek

hebbers, kopje koffie erbij, want elke zichzelf

Aangeraakt door een nieuw licht, over de

respecterende boekenzaak heeft tegenwoor-

schilderes kunstenares Alida Pott. Al na twee

dig een coffee-corner en dan ook nog wat

boekhandels moesten we terug naar de auto

boeken proberen te verkopen.

om een nieuwe doos te halen. Binnen een uur
hadden we vijf boekhandels bezocht en hon-

Voordat je serieus zo’n commerciële carrière

derd boeken afgeleverd. En gelukkig springen

switch overweegt, bedenk je dat er ook

de boekhandelaren ook niet meer achter de

iemand moet zijn die de boeken uitgeeft.

gordijnen zoals destijds bij Van Oorschot. Ze

En dat een boek maken vanaf de start een

vragen zelfs: ‘Waarom komen jullie niet vaker

prachtig vak is. Misschien wel het mooiste

langs?’ Waarom doen we dit inderdaad niet

vak dat er bestaat.

vaker, vroegen we ons af, en we zagen al een
toekomst als vertegenwoordiger voor ons.

Peter ten Hoor
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Iris Murdoch
( v er ta l ing Hel l a S. H a a sse)

regenboogreek s 3

De klok
2019: het honderdste
geboortejaar
van Iris Murdoch

Met The Bell (1958) vestigde Iris Murdoch
definitief haar naam als een van de beste
Engelstalige schrijvers. De roman over een
groep mensen die – ver van de drukke
wereld – tot rust wil komen in de religieuze
gemeenschap Imber Court is tegelijk
geestig en serieus. Murdoch combineert in
deze roman een uiterst ingenieuze plot met

The Bell verscheen in 1961 in een vertaling van

een scherpe blik op de menselijke geest.

Hella S. Haasse als De klok.

Centraal in dit verhaal staan Dora, die haar

Dit derde deel van de Regenboogreeks bevat

man heeft verlaten, en Michael, de geestelijk

een nawoord van Murdoch-kenner Doeke

leider van Imber Court. Hij is homoseksueel en

Sijens.

wordt onmiddellijk verliefd op de jonge student
Toby, die een paar maanden op Imber Court

‘Ik heb als homo heel aardig over de

komt werken voor hij naar de universiteit gaat.

herenliefde geschreven, maar de

Murdoch schrijft met veel compassie over

gezonde heteroseksuele meid Iris

Michael en zijn verliefdheid.

Murdoch heeft in haar roman The Bell
die liefde of wat het zij minstens zo
goed gepeild als ik.’
- Gerard Reve

Iris Murdoch (1919-1999) werd geboren in Dublin en
studeerde filosofie in Oxford. In 1954 publiceerde zij
haar debuutroman Under the Net waarin de invloed
van het Franse existentialisme nog duidelijk merkbaar
is. Met de daaropvolgende romans creëerde zij haar
eigen, unieke genre. Het literaire werk bracht haar
wereldfaam. Met The sea, the sea won zij in 1978 de
prestigieuze Booker Prize. Murdoch stierf nadat de
ziekte van Alzheimer haar grote, heldere geest had
vernietigd.
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pr omo t i e  feestelijke presentatie
 lezersacties  social mediacampagne

Regenboogreeks 3: De klok • Iris Murdoch • Vertaling: Hella S. Haasse
• Paperback • Formaat: 13,5 x 21 cm • Pagina’s: ca. 550 • Prijs: € 30,00 • isbn: 9789492190857
• Verschijnt: februari 2019 • Redactie: Astrid Werumeus Buning • Omslagontwerp: 247design
• Omslagbeeld: Rudolf Tewes (1879-1965) • Auteursportret: Ida Kar • Garenloos gebonden dundruk
• isbn: dundruk-editie: 9789492190888 • Prijs: € 40,00
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pr omo t i e  onlinecampagne
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De lijst • Rob Stoker
• Formaat: 13,5 x 21 cm • Paperback • Pagina’s: ca. 144 • Prijs: € 17,50 • isbn: 9789492190833
• Verschijnt: oktober 2018 • Omslagontwerp: 247design • Omslagfoto/auteursportret: Alfred Oosterman
• E-boek • Prijs: € 9,99 • isbn e-boek: 9789492190840
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Rob Stok er

De lijst
Tim van Galen – getrouwd, twee kinderen –

zien, maar al snel raakt Tim verstrikt in zijn

heeft een ogenschijnlijk normaal en rustig

web van leugens. In de loop van het schooljaar

leventje. Hij is muziekdocent in het voortgezet

krijgt hij steeds meer contact met Maud, een

onderwijs. Tim zit echter boordevol opge-

van zijn leerlingen. Tim beseft tegen wil en

kropte frustraties. Door zijn onvermogen om

dank dat zijn acties en de omgang met zijn

snedig en ad rem te reageren op collega’s, die

oogappel niet zonder gevolgen blijven...

hem met grote regelmaat vernederen en irrite-

Zal Tim op tijd bij zinnen komen? Of zal zijn

ren, smeedt hij een plan om wraak te nemen.

duivelse plan, De lijst, een allesverwoestende

Zijn eerste maatregelen zijn nog goed te over-

uitwerking hebben?

Docent zet
zijn collega’s
op scherp.

Rob Stoker (1957) was jarenlang docent Nederlands op
het Esdal College in Emmen. Hij is pianist en speelde in
diverse bands. Eerder verscheen van zijn hand het
boek 30 messteken.
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Br a m E sser
pr omo t i e  interviews  lezersacties
 optredens  social mediacampagne

De sollicitant
De sollicitatiebrief sterft uit. Steeds vaker

sollicitatiebrief, en geeft een inkijkje in het alle-

wordt van ‘ons werkzoekenden’ verwacht een

daagse leven van de werkzoekende. De brieven

online formulier in te vullen met standaard-

staan in de Angelsaksische traditie van prank

vragen en minieme ruimte voor een motivatie.

letters, zoals Barry Marder’s Letters From a Nut,

Dat is jammer, want de sollicitatiebrief is bij

The Lazlo Letters van Don Novello en The Time-

uitstek het medium om creatief te zijn met de

waster letters van Robin Cooper.

waarheid.
Iedere keer als we zo’n brief schrijven, komen we
weer een nieuwe leugen over onszelf te weten.
Deze brievenbundel is een hommage aan de

‘In zijn zoektocht naar werk balanceert

Solliciteren
kun je leren

Bram Esser op de grens van geloofwaardigheid en absurditeit. We hopen van
harte dat hij nooit ergens aangenomen
wordt en blijft schrijven.’
- Dimitri Yocarini, CEO Olympia
uitzendbureau

Bram Esser (1976) werd geboren op de achtste verdieping van een flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn.
Volgens zijn moeder is hij daarom nooit helemaal
geland. Na zijn studie filosofie werd hij ontdekkings
reiziger van het alledaagse. Op zoek naar kleine, sterke
verhalen verbleef hij onder meer een maand op de
snelweg, liep langs de Nederlandse kust, ging in de
leer bij een Ghanese automonteur en voer hij een week
met Urkse Vissers op de Noordzee. Voor zover bekend
hebben deze ervaringen hem geen praktische vaardigheden opgeleverd.
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reeks
Tzum 11

De sollicitant (Tzum 11) • Bram Esser
Formaat: 12,5 x 20 cm • Pagina’s: ca. 150 • Prijs: € 15,00 • isbn: 9789492190796
• Verschijnt: november 2018 • Omslagontwerp: 247design • Auteursportret: Alfred Oosterman
• E-boek • Prijs: € 7,50 • isbn e-boek: 9789492190802
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reeks
Tzum 12

Hand schudt hoofd (Tzum 12) • Karel Feenstra
Formaat: 12,5 x 20 cm • Pagina’s: ca. 96 • Prijs: € 15,00 • isbn: 9789492190819 • Verschijnt: december 2018
• Omslagontwerp: 247design • E-boek • Prijs: € 7,50 • isbn e-boek: 9789492190826
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K a rel Feens tr a

Hand schudt hoofd is een bundeling van het

‘Het proza van Karel Feenstra is de

beste wat Karel Feenstra tot dusver publi

betere poëzie.’

ceerde op Tzum.info, aangevuld met nieuw

- Arnon Grunberg

werk. Fietsend, lezend, luisterend, denkend,
dromend en schrijvend neemt Feenstra ons
mee op reis. We volgen hem langs zijn

familiegeschiedenis. Ook andere schrijvers en

geboortegrond, Nederlandse rivieren, oude

dichters komen voorbij in deze rijke bundel,

frontlinies, de stranden van Normandië, grote

waar het plezier in taal vanaf spat. Binnen het

Amerikaanse steden en het West-Vlaamse

arbitraire kader van 80 woorden permitteert

platteland. We zijn getuige van markante

Feenstra zichzelf volledige artistieke vrij-

historische gebeurtenissen, triviale zaken,

heid. Dit levert literaire miniatuurtjes op, die

opmerkelijke krantenberichten en Feenstra’s

nieuwsgierig maken en ons opnieuw een boek
uit de kast doen grijpen, of een stedentrip
laten boeken. Verleidelijk proza.

‘Met weinig woorden en grote denk
sprongen raakt Feenstra de lezer.’
- Hans Muiderman

Karel Feenstra (Leeuwarden, 1976) schrijft sinds 2013
wekelijks een column in 80 woorden voor het literaire
weblog Tzum, en treedt daarnaast met enige regelmaat
op. Hij woont en werkt in Den Haag. Feenstra is betrokken bij het TodaysArt Festival in Den Haag, en daarnaast actief als copywriter en speechschrijver bij een
ministerie.
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pr omo t i e  leesexemplaren
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Hand schudt hoofd –
ultrakorte verhalen

Her m a n S a ndm a n & Fr a nk den Hol l a nder

Inburgeringscursus
Groningen 2.0taal | cultuur | en nog wat
Duizenden lezers hebben dankzij de

geschikt voor nieuwkomers in stad en omme-

Inburgeringscursus Groningen een goede

land, zoals mensen uit het westen of Emmen

entree kunnen maken in de stad en provincie

en omstreken. Ook voor studenten is deze

Groningen. Er zijn zaken die altijd hetzelfde

cursus een onmisbare handleiding om snel

blijven, zoals de dijkverhoging en Imca Ma-

en intensief door te dringen tot de ziel van de

rina, maar er zijn ook zaken die veranderen.

gemiddelde Groninger. Daarbij wordt ook het

Hoog tijd dus voor een nieuwe versie van de

ondergronds gemompel dat de inboorlingen

inburgeringscursus die helemaal up-to-date

als hun eigen taal beschouwen nader onder

is. Inclusief het Groninger Forum, Haren en Ten

de loep genomen, zodat de cursist binnen de

Boer en alle trammelant rond de aardbevin-

kortste keren een levendig gesprek kan voeren

gen.

met iemand uit bijvoorbeeld Hongerige Wolf of

De Inburgeringscursus Groningen is bij uitstek

Uithuizen.

Herman Sandman is columnist en journalist bij het Dagblad van het
Noorden. Hij publiceerde diverse bundels en schreef onder meer een
biografie over publiekslieveling Milko Djurovski van FC Groningen.
Sandman verruilde zijn Stad voor de ommelanden.
Frank den Hollander is communicatiemedewerker bij de UB Groningen,
maar maakte vooral furore als theatermaker. Ook is hij bekend als de helft
van het muzikale duo Rooie Rinus & Pé Daalemmer, in welke hoedanigheid
hij zelf Gronings cultuurgoed is geworden.

12

pr omo t i e  interviews  leesexemplaren
 lezersacties  social mediacampagne

Inburgeringscursus Groningen 2.0 - taal | cultuur | en nog wat • Herman Sandman & Frank den Hollander
isbn: 9789492190871 • Formaat: 12 x 17 cm • Paperback • Pagina’s: ca. 128 • Prijs: € 12,50 • isbn: 9789492190871
Verschijnt: november 2018 • Omslagontwerp: 247design
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Au teur: Henk va n den Brink
pr omo t i e  feestelijke presentatie
 interviews  flyer

Redactie: Jans de Vries, Fré Strating en Aaldrik Pot

BARGERVEEN Grenzeloos groeiend
Tot zo’n drie eeuwen geleden vormden een

Drenthe, tegen de grens met Duitsland, bleef

flink deel van Drenthe, de zuidoostelijke

een stuk veen gespaard. Hier, in het Barger-

helft van Groningen en een groot deel van het

veen, wordt nu alles uit de kast gehaald om

Emsland samen één uitgestrekt hoogveen:

het op sterven na dode hoogveen weer tot

het Bourtangerveen. Wat in duizenden jaren

leven te wekken. Een uniek experiment, dat

was gegroeid, verdween echter in een paar

zijn vruchten begint af te werpen!

eeuwen. Het veen werd afgegraven en als turf

Het eerste stuk van het Bargerveen kwam

opgestookt. In het uiterste zuidoosten van

vijftig jaar geleden in het bezit van Staatsbos-

50 JA A R B A R G E R V E E N
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Van laagveen naar hoogveen

0

Prachtig naslagwerk over 50 jaar
ontwikkeling van het Bargerveen

50 km

~~Veenverspreiding in Nederland en aangrenzend Duitsland. Donkerbruin: hoogveen (toestand omstreeks 1500 n.Chr.); lichtbruin:
laagveen/moerasveen (toestand omstreeks 1900 n.Chr.).
Bron: Casparie et al., 2008.

BREDER PERSPECTIEF: HET BOURTANGERVEEN
Het Bargerveen is een bescheiden restant van het Bourtangerveen, een immens hoogveengebied dat zich uitstrekte
aan weerszijden van de huidige grens tussen Nederland en
Duitsland. Bij zijn maximale uitbreiding besloeg het zo’n
drieduizend vierkante kilometer, een oppervlakte groter
dan die van de provincie Drenthe. Op de kaart (figuur 0)
ziet het gebied eruit als een slordige V waarvan de inkt
onderaan in de punt nogal is uitgelopen. Het Bargerveen
ligt in die ‘inktvlek’. Tussen de beide poten van de V ligt
het zandlandschap van Westerwolde met het beekdal van
de Ruiten Aa. In het westen werd het veen begrensd door
de Hondsrug, in het oosten door hogere zandgronden met
daarin het stroomdal van de Eems. In het zuiden grensde
het veen aan het stroomdal van de Vecht, in het noorden
aan de kwelders en oeverwallen van het waddengebied.
De ontstaansgeschiedenis van dit veengebied begint
rond 8000 voor Christus, na het einde van de laatste ijstijd, het Weichselien. Het klimaat wordt warmer en natter, de zeespiegel stijgt en de grondwaterstand onder het
land gaat mee omhoog. Op laaggelegen, natte plekken
ontwikkelt zich eerst door grondwater gevoed moerasveen. Rond 5000 voor Christus gaat dit veen over in alleen
door regenwater gevoed hoogveen. Dat hoogveen breidt
zich vervolgens over een grotere oppervlakte buiten de
oorspronkelijke laagtes uit. In deze periode ontstaat ook
elders in Noordwest-Europa op grote schaal hoogveen;
een groot deel van Nederland raakt ermee bedekt.

Het verhaal van het hoogveen begint met moerasveen,
vroeger gewoonlijk laagveen genoemd. Dat geldt voor de
meeste hoogveengebieden, zo ook voor het Bourtangerveen. Moerasveen kan zich vormen op permanent natte
plekken; op de hogere zandgronden van Oost-Nederland en aangrenzend Duitsland waren dat beekdalen of
andere natuurlijke laagtes. Daar vormden zich plassen
die geleidelijk verlandden, of – zoals in de omgeving van
het Bargerveen – uitgestrekte moerassen van riet en
zegge onder invloed van het voortdurend toestromende
grondwater. Onder dergelijke permanent natte omstandigheden verteren de resten van dode planten nauwelijks omdat er haast geen zuurstof bij komt. Omdat intussen de planten zich ieder jaar verjongen en nieuwe
scheuten en uitlopers maken, die vervolgens ook weer
afsterven, hoopt het plantaardige materiaal zich op tot
een steeds dikkere laag: het moerasveen.
Naarmate het veenpakket dikker wordt, groeit het boven
de grondwaterspiegel uit. De invloed van het (voedsel- en
mineraalrijke) grondwater op de vegetatie neemt geleidelijk af en die van (voedselarm en zuur) regenwater neemt
toe. Moerasplanten van voedselrijke omstandigheden
kwijnen weg; veenmossen nemen hun rol over en gaan de
dienst uitmaken. Die ‘coup’ van veenmossen markeert de
overgang van laag- naar hoogveen. Het veenpakket groeit
verder, maar bestaat nu uit de resten van veenmossen en
van de weinige ‘hogere’ planten die het in hun gezelschap
uithouden. Er is nu een actief of levend hoogveen ontstaan.

De hoofdrol in het ontstaan en de ontwikkeling van
hoogveen is dus weggelegd voor veenmossen, oftewel de
leden van het mossengeslacht Sphagnum. In Nederland
komen zo’n vijftien soorten voor, waarvan er een aantal
gebonden zijn aan hoogveen. Enkele groeien drijvend in
het water, maar de meeste zoeken het iets hogerop. Veenmossen zijn wortelloze planten, die leven van het minieme beetje voeding dat ze uit regenwater weten te halen.
Ze bevatten cellen die zich kunnen vullen met water. Bovendien groeien ze dicht opeen in tapijten of kussens, en
de talrijke capillaire ruimtes daarin zuigen zich vol met
water. Zo werken die tapijten en kussens als een spons.
Op die manier zijn veenmossen in staat tot veertig maal
hun eigen gewicht aan water vast te houden.
Veenmossen maken hun omgeving niet alleen natter
maar ook zuurder. Dat is het resultaat van het chemi-

~~Dwarsdoorsnede van laagveenvorming.
Een plas groeit dicht (‘verlandt’).
Bron: Bosch Slabbers, 2008.
|~ Een ‘kwelmoeras’
(moeras gevormd
onder invloed
van grondwater).
LOFAR-gebied bij
Buinen, Drenthe.
Foto Hans Dekker.
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Ontstaan en Ontwikkeling van het veen

Heel Holland hoogveen

Hoogveen associëren we voornamelijk met de oostelijke,
hoger gelegen helft van Nederland. Niet alleen liggen hier
alle overgebleven stukken en stukjes hoogveen, ook de
grote hoogveenontginningen zijn hier te vinden, met als
grootste en bekendste voorbeeld de Gronings-Drentse
Veenkoloniën. Maar ooit bestond ook het grondgebied
van de latere provincies Noord- en Zuid-Holland voor een
groot deel uit hoogveen. Het Deltagebied was eveneens
grotendeels met hoogveen bedekt, en datzelfde geldt
voor delen van het huidige IJsselmeer en de Waddenzee.
Rond 1500 voor Christus bereikte het veen zijn maximale
verbreiding.
Vervolgens begon een geleidelijke afname. Als gevolg van
zandtekorten in de zee ontstonden gaten in de zeekust
waardoor zeewater het veengebied kon binnendringen.
Maar ook de mens speelde een belangrijke rol. Al voor het
begin van de jaartelling groef men sloten en kanaaltjes
om het veen te ontwateren en daardoor bewoonbaar te
maken. Het veen klonk in en werd daardoor een makkelijker prooi voor het water. Een andere belangrijke factor
was ontbossing. Naarmate de bewoners in het achterland
meer bos kapten en afbrandden om als landbouwgrond
te gebruiken, voerden de rivieren meer water en slib af.
Bomen gebruiken immers veel water en houden bovendien de bodem vast. De rivieren traden vaker buiten hun
oevers en lieten daarbij veel slib achter. In het rivierengebied raakte een steeds groter deel van het hoogveen
ermee bedekt. Kleiafzettingen breidden zich geleidelijk
steeds verder naar het westen uit, tot aan de mondingen.
Door deze combinatie van factoren is levend hoogveen in
laag-Nederland al in de Middeleeuwen helemaal verdwenen: bedolven onder klei, verdronken onder water of al afgegraven. Het resterende veen wordt laagveen genoemd.
De hoogveengebieden op de hogere zandgronden in het
oosten en zuiden zijn dan nog intact en blijven dat tot de
grootschalige turfwinning op gang komt in de tweede helft
van de zestiende eeuw, Hollands ‘Gouden Eeuw’.
|~ De verbreiding van
veen in Nederland in
1900 v.Chr.

}~ Bron: Zagwijn, 1986.
Water
Coastal dunes,
beach barriers
Salt marches
Shoals
River deposits
River dunes
Pleistocene
Peat marches
Raised bogs

}~ De verbreiding van
veen in Nederland in
500–700 n.Chr.
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Henk van den Brink is zelfstandig

Fré Strating was meer dan veertig

tekstschrijver en redacteur. Hij is

jaar werkzaam voor de Dienst

gespecialiseerd in natuur en land-

Landelijk Gebied en was nauw

schap en werkte mee aan diverse

betrokken bij de diverse inrich-

boekproducties over dit onder-

tingsmaatregelen in het Barger-

werp.

veen. Tegenwoordig werkt hij als

Jans de Vries werkt vanaf 1982 als

vrijwilliger in het gebied.

boswachter voor Staatsbosbeheer

Aaldrik Pot is adviseur, tekstschrij-

in het Bargerveen. Hij heeft de

ver en fotograaf bij Staatsbosbe-

veranderingen in het gebied van

heer Drenthe en heeft meegewerkt

dichtbij meegemaakt en bezit een

aan diverse boekproducties over

ongebreidelde kennis van de cul-

natuur en landschap, zowel binnen

tuurhistorie en flora en fauna van

als buiten Staatsbosbeheer.

Ontstaan en Ontwikkeling van het veen

|~ Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum).
Foto Staatsbosbeheer.
~Dwarsdoorsnede van hoogveenvorming.
Veenmoskoepels groeien boven hun omgeving uit.
Bron: Bosch Slabbers, 2008.

~~Schematische voorstelling van een
hoogveenlandschap met koepels.
Bron: Gert-Jan van Duinen, Stichting
Bargerveen.
}~ Hoogveenlandschap in Estland.
Foto Pauline Arends.

~~Veenmostapijt in het Meerstalblok.
Foto Staatsbosbeheer.
|~ Kussenvorming van hoogveenveenmos
(Sphagnum magellanicum).
Foto Staatsbosbeheer.

sche proces dat bij hun opname van voedingsstoffen
plaatsvindt. Veenmossen scheiden waterstofionen (protonen) uit in ruil voor andere positief geladen ionen
(kationen) zoals kalium en calcium. Onder de zeer zure
en zuurstofloze omstandigheden die zo ontstaan, verteren afgestorven plantenresten nauwelijks. Terwijl de
veenmossen aan de basis afsterven en hun resten zich
ophopen, groeien ze aan de top door en zo wordt het
veenmosveen gestaag dikker. Erg snel gaat dat niet: in
de meeste hoogveengebieden komt er per jaar niet meer
dan één of hooguit enkele millimeters bij. Een veenpakket van een meter of vijf, zoals het Bargerveen oorspronkelijk ongeveer kende, heeft er dus duizenden jaren over
gedaan om deze dikte te bereiken.
Behalve in de hoogte kunnen hoogvenen ook groeien
in het horizontale vlak. Wanneer de laagtes helemaal
met veen gevuld zijn, wordt de hogere omgeving natter.
Als ook daar de afvoer van water stagneert, kan er direct
op de minerale (zand)bodem hoogveen ontstaan, zonder dat er eerst moerasveen aan te pas komt. De Duitsers noemen dit ‘wurzelechtes Hochmoor’. De aard van
de ondergrond speelt hierbij een rol. De aanwezigheid
van een niet of weinig waterdoorlatende laag ondiep in
de ondergrond verhindert dat neerslagwater snel wegzakt in de bodem en werkt dus stagnatie van water aan
het oppervlak, en daarmee veenvorming, in de hand. Op
sommige plaatsen in het Bourtangerveen – ook plaat-
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selijk onder het Bargerveen – is zo’n laag aanwezig in
de vorm van keileem. Dat is een compact mengsel van
leem, zand, grind en keien, meegevoerd door en samengeperst onder druk van het landijs in de voorlaatste
ijstijd, het Saalien. De Hondsrug is opgebouwd uit dit
stugge materiaal. Onder het Bargerveen ligt een lage uitloper van de Hondsrug.
Zo kunnen hogere delen van het landschap rondom het
oorspronkelijke veen ook onder veen begraven worden.
Op die manier heeft het Bourtangerveen zijn immense
omvang kunnen bereiken. Vaak zijn daarbij complete
bossen verdronken en onder het veen verdwenen. Dat is
ook gebeurd in het gebied waar nu het Bargerveen ligt.

Koepels

Veenmossen gedijen alleen onder zeer natte omstandigheden. Het klimaat is dan ook een essentiële factor in het
ontstaan van hoogveen. Terwijl zich in elke klimaatzone
moerasveen kan vormen, is het ontstaan van hoogveen
gebonden aan een betrekkelijk koel klimaat en komt
het alleen voor in gebieden met een (fors) neerslagoverschot, gebieden dus waar meer neerslag valt dan er verdampt. In Europa komt – of kwam – het voor in Ierland,
Groot-Brittannië, Nederland, Noord-Duitsland, Scandinavië, Finland, Noord-Polen en de Baltische staten. Verder is hoogveen te vinden in Canada, het noorden van
Noord-Amerika, Europees Rusland en Siberië, en op het

~~De centrale meerstal in het Meerstalblok. De min of meer ronde
vorm is typisch voor een meerstal. Links is nog een met veenmos
verlande slenk te zien met beenbreek op de overgang naar de
bultvegetatie. Rechts zijn de lijnen van de oude boekweitcultuur
te zien.
Foto Kees Huysman.
~~Kaart van het Meerstalblok in 1920. De
meerstallen zijn als ronde vlekken te
zien.
Bron: Topografische atlas, 1920.

}~ De kern van het
Meerstalblok in
het Bargerveen
met onder meer
beenbreek.
Foto Hans Dekker.

~Schematische weergave van een hoogveenkoepel.
Bron: Van der Schaaf, 2002.
Lenshoogveen
Acrotum
Randen steiler

Afgegraven rand
Catotelm
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het gebied.
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INTERVIEW

kijken, krijg je een beeld van de veranderingen.
Met de gladde slang en de adder gaat het niet
slecht, is hun indruk. ‘De levendbarende hagedis
daarentegen gaat schrikbarend achteruit. Maar
dat is overal zo, niet alleen hier.’

beheer. Ter gelegenheid van dat jubileum ver-

‘Wat weet je toch veel’

schijnt dit boek. Over hoe het veen ontstond

Jan en Annie Rocks

en zich ontwikkelde, wat mensen ermee de-

Natuurbelevenissen
in het veen

den en hoe het verdween. Over de volharding

Het begon met een vogel

en inventiviteit waarmee men nu probeert
het veen te herstellenen hoe het Bargerveen
zich intussen ontwikkelde tot een schitterend

{{
Foto Aaldrik Pot

Reptielen, amfibieën, libellen, dagvlinders,
nachtvlinders: Jan en Annie Rocks inventariseren alle mogelijke diergroepen in het Bargerveen, behalve vogels – en toch begon het juist
daar ooit mee. Annie weet het nog precies: ‘We
reden een keer over de Kamerlingswijk toen
we een prachtig vogeltje boven in een boom
zagen zitten, dat zich goed liet bekijken. We
wilden weten wat voor vogel het was en kochten een boekje. Het bleek een roodborsttapuit.
Daarna zagen we een grauwe klauwier, en zo
werd het algauw steeds interessanter.’ Jan: ‘Op
de eerstvolgende Moederdag kreeg Annie een
verrekijker van mij cadeau.’ Vanaf dat moment
trok vooral Annie er regelmatig op uit, in de
weekenden vergezeld door Jan. Zo ontmoetten
ze boswachter Jans de Vries, en op zeker moment vroegen ze hem ‘Kunnen we ook iets dóén
in het Bargerveen?’ Annie: ‘Bijna alles bleek al
gevolgd te worden: vogels, planten, vlinders…
Alleen de reptielen en amfibieën waren nog
“vrij”, daar keek nog niemand naar. Dus zijn we
daarmee begonnen. Jans zei: probeer het maar.’

Weerzien met gladde slang

Ze zetten een paar routes uit, die ze wekelijks of
nog vaker afliepen, waarbij ze alle reptielen en
amfibieën noteerden die ze tegenkwamen. Dat
doen ze nog steeds, al zijn de routes in de loop
van de tijd noodgedwongen wel aangepast. Jan
beschrijft de methode: ‘We lopen naast elkaar,
de een kijkt naar links, de ander naar rechts. Zo
bekijken we een strook van ongeveer vijf meter
breed. Het hoogste aantal adders dat we op één
route zagen was zestig.’ Ze doen meer dan alleen
turven, vult Annie aan: ‘Gladde slangen fotografeer ik ook, om de koptekening vast te leggen.
Daaraan kun je ze individueel herkennen. Daardoor vonden we een keer een gladde slang terug
precies op de plek waar we hem acht jaar eerder
voor het eerst hadden gezien. Al die tussenliggende jaren waren we hem niet tegengekomen,
maar hij was er dus wel.’ Het geeft aan hoeveel
van het slangenleven er verborgen blijft. De complete populatie in beeld brengen is onbegonnen
werk, maar daar is het ook niet om te doen. Wat
Jan en Annie doen heet ‘monitoren’: door jarenlang op dezelfde manier op dezelfde plekken te

Na de reptielen en amfibieën stortte het duo
zich op libellen. ‘We sloten ons aan bij de Libellenwerkgroep Drenthe om kennis op te bouwen.
We begonnen bij nul, maar ik moest en zou dat
leren,’ aldus Jan. ‘Inmiddels ken ik bijna alle soorten libellen in het Bargerveen. In het begin moesten we ze soms vangen om ze te determineren.
Nu herken ik ze meestal al van afstand aan hoe
ze bewegen. Ik ken van elke soort ook de plekken
waar ze leven en de periode waarin ze vliegen,
dat scheelt.’ Annie: ‘Mensen zeggen weleens
“wat weet je toch veel”. Dat is 99 procent zelfstudie. We hebben er heel veel tijd in gestoken om
het onszelf allemaal aan te leren. Veel boeken
aangeschaft, een kast vol, over planten, insecten,
noem maar op. Af en toe een cursus gevolgd, ons
licht opgestoken bij anderen.’ Jan vertelt: ‘Ruim
tien jaar geleden ben ik in de WAO terechtgekomen en sindsdien heb ik van mijn hobby mijn
dagtaak gemaakt.’ Of dat ook voor Annie geldt?
‘Bijna, maar ik heb ook nog mijn huishoudelijke
dingen,’ zegt ze met een veelbetekenende blik
opzij naar haar man.

Tot half vier ’s nachts

Het was wel Annie die (ongeveer tegelijk met de
libellen) begon met dagvlinders. Ook daarvoor
hebben ze nu alweer jaren hun vaste routes in
het gebied. Maar waar ze bij natuurliefhebbers
in heel Drenthe en daarbuiten het meest bekend om zijn, is hun onderzoek aan nachtvlinders. Daar steken ze de laatste jaren een groot
deel van hun tijd in, inclusief de kleine uurtjes.
‘Laatst waren we nog drie nachten achter elkaar
tot half vier op pad,’ vertelt Annie. ‘Als het weer
nog wat opknapt, gaan we misschien vanavond
ook nog wel,’ voegt Jan toe. Het kost wat tijd
en energie, maar dan heb je ook wat: de teller staat al op zo’n 945 soorten nachtvlinders.
Waarmee het Bargerveen een van de topgebieden in Nederland is. De vraag is of dat nu komt
door de kwaliteit van het gebied of door de
inspanningen van Jan en Annie. Waarschijnlijk
een combinatie van beide.

Lekker smeren

Om nachtvlinders te inventariseren moet je ze
lokken. De methode die Jan en Annie daarvoor
het meest gebruiken, is de combinatie van een
sterke lamp en een wit scherm in de vorm van
een laken. De vlinders worden onweerstaanbaar
aangetrokken door het licht en laten zich op
het doek goed bekijken. ‘We determineren ze
ter plekke of, als dat niet lukt, later aan de hand
van foto’s. Daarna laten we ze weer vliegen,’ benadrukt Annie. Een andere methode is ‘smeren’.
Jan: ‘Met een kwast breng je ’s avonds een zoet
smeersel aan op een boom of een hek of andere geschikte ondergrond, op een mooi plekje
uit de wind. Een paar uur later als het donker
is, ga je kijken wat erop af is gekomen.’ Voor de
duidelijkheid: de diertjes blijven niet vastzitten,
ze kunnen heelhuids verder vliegen. Gevraagd
naar de aard van het smeersel geeft Jan tot in
detail zijn recept: ‘Men neme…’ De ingrediënten
zijn overrijpe (liefst al zwart wordende) bananen, suiker, goedkope appelmoes uit pot of blik,
wijn en natuurazijn. En tijd, om de boel lekker
te laten gisten. ‘Als de deksels van de potjes een
beetje bol gaan staan, is het mengsel klaar.’

{
Foto’s Jan en Annie
Rocks

Katholieke adders

Jan en Annie kunnen smakelijk vertellen over
hun avonturen. Bijvoorbeeld over de uitzending
van RTV Drenthe waarin ze een groep kinderen
stuk voor stuk een ‘douche’ gaven door een
pluk veenmos boven hun hoofden uit te knijpen, tot groot vermaak van de ‘slachtoffers’.
Over hun optreden in het landelijke radioprogramma Vroege vogels, waarin Nico de Haan
vroeg hoeveel jongen een adder krijgt. ‘Nou,
twee, drie…’ begon Jan. ‘… Acht, negen…,’ vervolgde Annie. Waarop Jan meteen: ‘maar dat
zijn katholieke adders.’ Of over die keer dat Jan
vanuit de auto ’s avonds in het donker een jonge vos lokte door het geluid van een muis na te
doen. ‘Nog nooit een vos zo hard op een auto af
zien rennen.’
Hij: ‘We zouden al die verhalen eigenlijk eens
op moeten schrijven.’
Zij: ‘De belevenissen van Jan en Annie in het
Bargerveen, dat zou een mooie titel zijn.’
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natuurgebied. Fascinerende geschiedenissen,
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die in dit boek op een heldere en toegankelijke
manier worden verteld. Naast gesprekken met

waarmee het zowel voor de trouwe bezoeker

diverse betrokkenen staat dit fraai vormge-

als de nieuwsgierige natuurliefhebber een

geven boek vol foto’s, kaarten en tekeningen,

aangename gids is.
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