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van het in dit opzicht zoo beroemde Pothoofd is 
opgegeven. In het vervolg zal blijken, dat nog 
verschillende bijzondere planten aan dit kanaal zijn 
gevonden. 

Van de Chenopodieeën zond de heer v. d. Linden 
te Rotterdam mij Chenopodium Botrys uit een 
moestuin aldaar, een krachtige plant met wel 40 
stengels. 

Van de Caryophyllesën valt vooral op te merken, 
dat ik van Vaccaria segetalis, tot dusverre alleen 
uit Limburg bekend, een ex. ontving van den heer 
P. Sloots te Waalre, daar groeiend op hoogen zand
grond en een van den heer v. d. Linden te Rotterdam 
uit een moestuin. 

Van Dianthus Carthusianorum, alleen van Deventer 
bekend, ontving ik ex. van den heer W. G. van 
Embden, van een graswal bij den Ezelsdijk te 
Utrecht en van Silene dichotoma, die ook zeer 
zeldzaam is, vond de heer W. Doctors van Leeuwen 
ex. op een molenheuvel te St. Anna. 

Van de Portulacaceeën is een heel merkwaardige 
vondst die, gedaan door den heer P. van den Burg 
en mij, van Calendrinia compressa, een plant, die 
voor een paar jaren het eerst bij Nijkerk en 
Amersfoort is aangetroffen. Zij stond te Laag Soeren 
in den moestuin van het Badhuis. 

Van de Ranunculaceeën werden door de boven
genoemde heeren aan het genoemde kanaal exem
plaren gevonden van Adonis aestivalis, Delphinium 
Ajacis en Nigella arvensis, terwyl de heer J. J. 
Schep te Willige Langerak mij exemplaren zond van 
Helleborus viridis, die hij op drie plaatsen langs 
den dijk vond. 

Van de merkwaardige Glaucium corniculatum 
zijn twee nieuwe vindplaatsen te vermelden, n.1. 
aan het bewuste kanaal te Deventer, terwijl ik de 
plant vond op het stationsterrein te Waalre. 

Van de Cruciferen is Sisymbrium pannonicum 
weer aan het genoemde kanaal bij Deventer gevonden 
en is daar ook een tot dusverre niet als inlandsch 
bekende plant aangetroffen, n.1. Myagrumperfoliatum. 
Van Erysimum virgatura ontving ik ex. van den 
heer J. Boldingh te Kampen en W. C. v. Embden 
te Utrecht, de laatste van den Ezelsdijk, en van 
Erysimum oriëntale ex. van de heeren F. J. Bevort 
te Berg en Dal (uit zijn tuin, waarschijnlijk met 
kippenvoer aangevoerd) en H. M. M. v. d. Kroon 
te Zevenbergschen Hoek. 

Van Lepidiumsoorten zond de heer J. A. v. d. 
Berg te Bleiswijk mij een ex. van Lepidium Draba, 
merkwaardig om de vindplaats on van Lepidium 
perfoliatum ontving ik ex. van de heeren J. Boldingh 
te Kampen, J. A. v. d. Berg te Bleiswijk (tusschen 
afgehakt hakhout) en P. Westerhof en H. W. Peteri 
van het bovengenoemde kanaal bij Deventer. 

De heer P. J. Willems, te Tilburg, zond mij een 

aan de Leij op veenachtigen grond geplukt ex. van 
Alyssum montanum. 

Van de Malvaceeën kreeg ik weder een ex. van 
Althaea hirsuta van het kanaal bij Deventer, terwijl 
van de Geraniaceeën de heer J. P. Hartlief te Eelde 
ex. vond van Geranium phaeum bij Eelde en bij 
Vries. 

De nogal zeldzame Euphorbia Lathyris vond de 
heer P. B. Moll bij Amsterdam en J. A. v. d. Berg 
te Bleiswijk bij Stadwijk bij Voorschoten en bij 
Driel. 

Van de familie der Umbelliferen vond de heer 
J. B. Bernink, te Denekamp, een nieuwe vindplaats 
van Sanicula europaea in een oud bosch op 't 
Singraven, terwijl van de zoo zeldzame Bupleurum 
rotundifolium mij een 3-tal exemplaren bereikten 
van verschillende plaatsen, n.1. van den heer P. Sloots 
te Waalre, uit Valkenswaard (langs den weg), van 
het kanaal bij Deventer en van den heer P. J. 
Willems, te Tilburg, tegen de helling van den 
spoorweg. 

Van Orlaya grandiflora en Turgenia latifolia kreeg 
ik ex. van het bewuste kanaal bij Deventer en van 
Caucalis daucoides van dezelfde plaats en van puin-
hoopen te Laag Soeren (door den heer P. v. d. Burg), 
terwijl ik zelf de plant aantrof op het stations
terrein te Waalre. Van Myrrhis odorata trof de 
heer v. d. Burg (zie het vorig verslag) ook ex. aan 
bij Driebergen. 

Van de Rosaceeën vond de heer W. C. v. Embden 
te Utrecht Potentilla inclinata var. virescens op een 
graswal bij den Ezelsdijk aldaar. 

Van de Papilionaceeën vond de heer W. Docters 
v. Leeuwen op een Molenheuvel te Sint-Anna ex. 
van Melilotus coerulea, terwijl Vicia pannonica en 
Vicia lutea werden aangetroffen door bovengenoemde 
heeren aan het genoemde kanaal bij Deventer. 
Van Lathyrus Aphaca, anders alleen van Limburg 
bekend, werden ook daar ex. gevonden. 

Merkwaardig is het, dat het aantal vindplaatsen 
van Trientalis europaea (familie Primulaceeën) dit 
jaar zoo is vermeerderd. Ik ontving de plant n.1. 
van den heer Ter Veer, te Eext, als gevonden te 
Gieten en van den heer J. B. Bernink te Denekamp. 
Het schijnt dat de plant aan de oostzijde van ons 
land niet zeldzaam is. 

Om de vindplaats merkwaardig is te vermelden 
de vondst van den heer Tj. Sterringa, die op Ter
schelling in een vlak aan zee gelegen duinvlakte 
de Convolvulus Soldanella vond, tot dusverre niet 
bekend op onze'Noordzee-eilanden. 

Van de Boragineeën valt als nieuweling te noemen 
Cerinthe minor, door genoemde heeren aan het 
bewuste kanaal bij Deventer gevonden. 

De Nicandra physaloides van de familie der 
Solaneeën werd door den heer L. de Bruijn te 


