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Een van de dingen, die de West-
Europeaan in Amerika sterk opvallen, is 
het feit dat zo veel gebieden helemaal geen 
„geschiedenis" hebben. Eerst was er de 
Indiaan, en toen kwam (nog maar heel 
kort geleden!) de blanke and that's that. 
Hierom alleen al is het zon verademing om 
eens een vakantie door te brengen op San 
Juan, het hoofdeiland van de gelijknamige 
eilandengroep en toneel van de zg. pig-
war, de varkensoorlog. Ha, dat was me 
nog eens een frisse, vrolijke oorlog! Geen 
enkele dode is er bij gevallen, met uit
zondering van een varken, en dat beestje 
is nog beroemd geworden ook. Het leefde 
omstreeks het midden van de vorige eeuw 
en behoorde toe aan een Canadees op het 
eiland, waarvan men toen nog niet zeker 
wist of het bij Canada behoorde of bij de 
Verenigde Staten. Af en toe vergreep het 
varken zich aan de groenten in de tuin van 
een Amerikaan, die zich tenslotte genoopt 
zag het dier uit de weg te ruimen. Dat 
,,nam" de Canadees natuurlijk weer niet, 
en voordat men zich eigenlijk realiseerde 
wat er aan de hand was hadden zowel de 
Engelsen als de Amerikanen troepen aan 
land gezet — de Engelsen aan de noord-
westkant van het eiland, de Amerikanen 
aan de zuidkant. De krijgslieden van de 
twee landen werden gelukkig al gauw de 
beste vrienden; er ontwikkelde zich een 
levendige smokkelhandel (vooral in de 
wol, die in de V.S. reeds toen erg gezocht 
was) en eigenlijk vond iedereen ter plaatse 
het jammer toen na lange jaren (in 1872) 
het geschil door de eerste keizer van 
Duitsland werd beslist: de San Juan ei

landen werden aan Uncle Sam toe
gewezen. Vooral ..English camp" met het 
mooi bewaard gebleven blokhuis en de 
schuren, die als kazernes dienst deden, is 
nu een toeristenattractie van de eerste 
orde. Maar het was eigenlijk helemaal 
mijn bedoeling niet om het daarover, of 
over die nogal kluchtige pig-war te heb
ben. Ik wilde alleen maar opmerken dat 
ik de oude Wilhelm erg dankbaar ben 
voor zijn beslissing, want daardoor is het 
tenslotte mogelijk geworden dat de „Uni
versity of Washington" een marien labo
ratorium heeft kunnen vestigen in Friday 
Harbor, de hoofdplaats van San Juan 
Island; en dat heeft mij dan weer de kans 
gegeven om enkele zomers op de San 
Juans door te brengen. Een waarlijk para
dijselijke ervaring! Het weer is hier in de 
zomer bijna voortdurend mooi vanwege de 
omstandigheid dat de San Juans in de 
windschaduw liggen van het Olympisch 
schiereiland (fig. 1); de Pacifische win
den, die vanuit het westen en zuidwesten 
op het vasteland komen aanstormen, geven 
bijna al hun vocht aan het woeste Olym
pische bergland af. Dat zit van de weer
omstuit natuurlijk prachtig onder de 
sneeuw, en dat geeft weer een mooie 
„backdrop" voor de foto's die de ge
nietende bioloog op de San Juans van 
allerlei interessante zaken kan maken — 
van cactussen bijvoorbeeld! (al moet ik 
toegeven dat die maar hier en daar ge
vonden worden, want onaangenaam droog 
is het klimaat nu ook weer niet). Er zijn 
vier grotere eilanden (San Juan, Lopez, 
Orcas en Shaw) en talloze kleinere. De 
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vorm van sommige eilanden is erg grillig, 
vooral van Orcas, dat enigszins op een 
zwemmende kwal met mondsteel lijkt; bij 
elkaar is er dus een geweldige kustlijn. 
Meestal is de kust rotsig, maar er zijn 
toch ook zandachtige plekken, modderige 
baaien en vrij grote wadachtige gebieden 
zoals False Bay aan de westkust van San 
Juan Island, een inham die bij laag water 
geheel droog valt. Daar het water het ge
hele jaar door koud en zuurstofrijk is, en 
verschillende rivieren het gebied rondom 
de San Juans verrijken met voedings
stoffen, is het niet moeilijk om te raden 
dat we een milieu hebben dat voor allerlei 
planten en dieren buitengewoon gunstig is. 
De rijkdom aan soorten, en soms ook aan 
individuen, is dan ook overweldigend. Zo 
overweldigend, dat ik haast niet weet waar 
ik beginnen moet met mijn beschrijving. 
Het beste is het daarom misschien nog, om 
U uit te nodigen mij te vergezellen op een 
kleine expeditie die ik op touw gezet heb 
om Octopussen te vangen. Ja, de echte, 
beruchte Octopus, waarvan zoveel griezel-

Fig. 1. Het Canadees-Amerikaanse grens
gebied aan de Stille Oceaan; de pijl wijst 
naar San fuan Island (zwart). 

Fig. 2. Nereocystis luetkeana. 

verhalen verteld worden, meestal ten on
rechte natuurlijk, want het is eigenlijk een 
tamelijk vreesachtige kostganger. Een van 
onze mensen is geïnteresseerd in de nier 
van Octopus, die voor studiedoeleinden 
haast ideaal is, eenvoudiger en toeganke
lijker dan die van de mens; een ander 
werkt over zijn blauwe, koperhoudende 
bloed. Er op uit dus! Laten we trachten 
om bij lage eb op een van de met grote 
keien bezaaide stranden van Lopez te zijn, 
want hier is het dat vele Octopussen hun 
woonplaats kiezen. En laten we per roei
boot gaan, want dan zie je (als je het 
voorzichtig aan doet) veel meer dan in 
zo'n tuffende motorboot. 
Het is nog vroeg in de morgen. Op het 
terrein van het biologisch station is het 
druk van de Konijnen. Met een beetje ge
luk krijgen we misschien op een boom-
stomp de „pileated woodpecker" te zien, 
een waarlijk fantastische bonte specht, zo 
groot als een kraai. Maar neen, in plaats 
daarvan worden we vergast op de aanblik 
van een ijsvogel, de „belted kingfisher", 
niet zo mooi als onze Hollandse soort, 
maar veel groter en forser, en natuurlijk 
(als rechtgeaarde ijsvogel) net zo koddig. 
Op de palen van de aanlegsteiger zitten 
grote klompen fikse zeesterren: Pisaster 
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Fig. 3. 
Dr. / . van lersel 
met Nereocystis, 
(ifee planten 
uitgespreid op de 
oever van 
San fuan Island. 
Foto B. f. D. Meeuse. 

ochraceus, die hier in verschillende kleur-
vormen voorkomt, meestal prachtig paars-
blauw maar soms ook geelachtig zoals zijn 
Latijnse naam aanduidt. Wat dieper naar 
beneden op de palen zitten geweldige 
witte zee-anjelieren, en op de bodem van 
de zee ontdekken we warempel een bruine 
zeekomkommer van wel twee voet lang. 
Het lijkt wel of alles hier groter en forser 
is dan bij ons in Holland. Die indruk 
wordt nog versterkt wanneer we eenmaal 
van wal zijn gestoken en, na een welig 
zeegrasveld te zijn gepasseerd, langs de 
kust voortroeien: beneden ons ontwaren 
we namelijk, mannetje aan mannetje op de 
rotsbodem gehecht, schitterend wijnrode 
zee-egels, zeker zo groot als grapefruits: 
een heel veld van Strongylocentrotus 
franciscanus! 
Maar laten we door ons enthousiasme de 
navigatie niet verwaarlozen; als we niet 
oppassen raken we nog verward in een 
bed van dat hoogst merkwaardige bruin-
wier dat hier meestal eenvoudiger met 
,,kelp" wordt aangeduid, doch dat weten
schappelijk bekend staat als Nereocystis 
luetkeana (fig. 2 en 3). Goed uitgegroeide 

exemplaren van Nereocystis, zoals je die 
vindt op plekken met snelstromend water, 
worden gemakkelijk 15 meter lang. De 
planten zijn vastgehecht met een heel gril
lig gevormd, soms haast koraalachtig aan
doend stelsel van „rhizoiden", de „hold
fast", Dan komt een lange, buigzame. 
taaie „steel", die naar boven toe geleidelijk 
dikker en tegelijkertijd hol wordt; hij 
eindigt in een holle drijfblaas. Vastgehecht 
daaraan vinden we tenslotte de lintvormige 
„bladeren" die aan Nereocystis de bij
naam van „devil's aprons" hebben be
zorgd. Eigenlijk is alles aan Nereocystis 
even merkwaardig. Zo is het haast on
gelooflijk (maar waar!) dat zij haar volle 
grootte bereikt in een enkel seizoen, d.w.z. 
in de periode van half maart tot begin juli. 
Reken je uit hoeveel de groei per dag be
draagt, dan moet je wel tot de conclusie 
komen dat Nereocystis in dit opzicht de 
meeste andere planten (of misschien zelfs 
alle andere?) met stukken slaat. Nog ver
wonderlijker is het, dat het gas in de drijf
blaas een behoorlijk percentage van het 
giftige koolmonoxyde bevat, tot 12 % toe. 
Voor een dier ter grootte van een mus zou 
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Fig. 4. 
Een ,,Garter snake". 
Foto B. J. D. Meeuse. 

een verblijf van slechts enkele minuten in 
dit gas fataal zijn. W a t voor rol kool
monoxyde speelt in de stofwisseling van 
het wier, is onbekend; men weet niet hoe 
het gevormd wordt en waarom het in 
andere bruinwieren — die soms toch ook 
drijfblazen hebben — ontbreekt. Zeilers 
gebruiken Nereocystis als „land-indicator" 
en gaan, zodra ze hem gewaar worden, 
liever een eindje uit de buurt. Commercieel 
aangelegde lieden hebben de geconfijte 
stengels wel verkocht als „kelp-candy". 
Meer poëtisch aangelegde personen heb
ben er genoeg aan, dit wier onder allerlei 
omstandigheden eenvoudig te bewonderen. 
In de avondschemering geven de drijf
blazen de indruk dat men in een troep 
krokodillen verdwaald is, dan is het wier 
grillig en grimmig; maar overdag , bij mooi 
weer, wanneer de zon laag over het water 
komt schijnen, twinkelen de drijfblazen 
van de vrolijkste glimlichtjes, en de devil's 
aprons lijken wel puur goud. Het is 
jammer, dat Nereocystis er in augustus al 
erg slordig begint uit te zien; de meeste 
exemplaren gaan in nazomer en herfst 
langzamerhand te gronde. Toch kan men 

zelfs in de winter nog enkele vastzittende 
exemplaren aantreffen, zij het ook in zeer 
verfomfaaide toestand. En zolang men 
levende individuen van Nereocystis heeft, 
zo lang heeft men ook een heel eigen 
wereldje van allerlei gedierte, zoals krab
ben en schelpdieren, dat tussen en op de 
wierplanten leeft, dikwijls met de aardigste 
aanpassingen aan het milieu die je je maar 
denken kunt, 

Maar we moeten voort! In de verte ont
waren we enkele boten met merkwaardige 
stellages erop, en als we dichterbij komen 
bemerken we dat ze steeds twee aan twee 
dicht naast elkaar liggen en dat de stel
lages uitkijktorens zijn, altijd één per boot. 
Dit zijn „reefnetters". Tussen elk paar 
boten is, vrij dicht onder de oppervlakte, 
een net min of meer horizontaal uitgespan
nen. Van de boeg van elke boot van het 
paar loopt verder onder een kleine hoek 
een lijn naar de zeebodem op zo'n manier 
dat de twee touwen geleidelijk uit elkaar 
wijken en er een V-vormige figuur ge
vormd wordt. De twee lijnen zijn verbon
den door een aantal dwarstouwen, en de 
gehele inrichting wordt gecompleteerd 
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door een aantal bossen wier, op regel

matige afs tanden aan de lijnen vast

gebonden. De bedoeling is, zalmen er toe 

te brengen de lijnen te volgen zodat ze ten

slotte tussen de twee evenwijdige boten 

boven het horizontale net zullen belanden. 

dat dan natuurlijk schielijk wordt opge

haald. Ik heb me laten vertellen dat deze 

vismethode door de Amer ikaanse Indianen 

is ui tgedacht en dat er in de rest van de 

wereld maar één plaats is waa r men iets 

dergelijks toepast en wel in India. O p het 

ogenblik zijn de meeste lieden die het ge

vaarlijke beroep van „reefnetter" uit

oefenen echter blanken. Z e nemen hier 

ongeveer een vijftiende deel van de totale 

zalmvangst voor hun rekening. 

Da t er hier veel vis zit, is aan geen twijfel 

onderhevig: af en toe zien we een zalm 

boven het water uitspringen. O o k zijn er 

volop meeuwen en andere zeevogels. voor

al veel „glaucous-winged gulls" die erg 

veel weg hebben van onze Zi lvermeeuwen; 

later in de zomer komen de kwieke, zwar t 

witte en veel kleinere „Bonapar te-gul ls" , 

vergelijkbaar met onze Kokmeeuwen. Je 

ziet ze vaak in troepjes op drijvende boom

stammen zitten. Aalscholvers, die hier in 

drie soorten voorkomen, zijn heel gewoon. 

O p verschillende plaatsen aan de zuidkust 

van Lopez eiland zie je hun kolonies, de 

nesten meestal op rotsrichels op de meest 

ontoegankelijke plaatsen. Net zoals in Hol

land bevuilen ze hun omgeving geweldig; 

van verre lijkt het wel of de rotsen wit zijn 

geverfd! En dan hebben we natuurlijk 

allerlei soorten van eenden en zeekoeten. 

Een van de aardigste is wel de Z w a r t e 

zeekoet of „pigeon guillemot", een hol

bewoner die fraai zwart en wit is gekleurd, 

met koraalrode poten en bekbinnenkant . 

Da t er in de vogelwereld nog allerlei 

dingen te ontdekken zijn, blijkt uit het ge

val van een ander koetachtig beestje, de 

„marbled murrelet" . Hoewel deze „dwerg-

zeekoet" helemaal niet zeldzaam is, heeft 

men van dit dier nog nooit een nest of 

eieren gevonden. M e n vermoedt dat het in 

kreupelhout broedt; de eigenaardige, „ge

marmerde" tekening, die wel heel sterk 

verschilt van de forse zwart-iwitte pa

tronen van de meeste andere zeevogels, 

lijkt op die van Houtsnippen en dergelijke. 

zou a l thans aan een broedvogel in een 

kreupelhoutomgeving een goede camou

flage waarborgen . 

M a a r het neusje van de zalm is toch wel 

een papegaaiduiker , die hier zo ongeveer 

de zuidelijke grens van zijn verspreidings

gebied bereikt, de „tufted puffin". De 

mannetjes van dit kittige, bonte beest zijn 

in het bezit van een fraaie, achterover-

gebogen, l ichtgekleurde kuif. De tufted 

puffin maakt zijn holen op verschillende 

eilanden van de San Juan archipel; er is 

er zelfs een dat Puffin Island heet! He t 

is een lust, de driftig af en aan vliegende 

vogels in de nabijheid van hun broed

plaats te observeren. 

Behalve vogels zijn er nog andere viseters; 

wanneer je je heel rustig houdt, kan het je 

's morgens overkomen dat een zeehond zijn 

kop bij je boot opsteekt en je nieuwsgierig 

opneemt; van zo dichtbij soms, dat je de 

lichtjes in zijn ogen kunt zien en gemakke

lijk een foto van hem kunt nemen. M a a r 

er moeten geen O rca ' s in de buurt zijn. 

want dan zou het kunnen gebeuren dat 

onze zeehond in zo'n paniekstemming ge

raakte dat hij pa rdoes het s trand op-

vluchtte! Ja, die Orca ' s ! Geen vreselijker 

roofdieren dan deze zwart-wit te tandwal 

vissen worden er op onze aa rde gevonden, 

en ik moet eerlijk bekennen dat het mij wel 

eens bang te moede is geweest wanneer 

hun grote zwaardvormigc rugvinnen vlak 

bij mijn roeibootje kwamen opduiken. Z e 

jagen in troepen en zijn in de San Juans 
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Fig. 5. Een Octopus. Foto B. f. D. Meeuse. 

in het geheel niet zeldzaam. Ook bona fide. 
grotere en kleinere walvissen komen hier 
voor, en ik bewaar goede herinneringen 
aan een „blackfish", een heel donkere 
Cetacee van een meter of vijf die mij eens 
de stuipen op het lijf heeft gejaagd met zijn 
geblaas, zeker zo hard als de fluit van een 
locomotief maar veel lager van toon. 
Al kijkend en genietend naderen we onze 
bestemming. W e zoeken een strand uit 
dat bezaaid is met grote rotsblokken, want 
(zoals ik al eerder opmerkte) het is onder 
deze dat Octopus bij voorkeur zijn hol 
maakt. Overal staan nog plasjes, schat-
kamertjes voor wie in allerlei gedierte is 
geïnteresseerd. Het is ongelooflijk zo veel 
als je ziet als je maar lang genoeg blijft 
kijken. Vooral de „tide pool johnnies", 
kleine grondelachtige visjes, zijn ware 

meesters in het schuilevinkje spelen, hun 
zwart-witte kleurpatroon geeft hun zo'n 
voortreffelijke camouflage dat je ze pas 
opmerkt als ze in beweging komen. En dat 
doen ze, als ze verontrust zijn, natuurlijk 
niet gauw! Er is echter één vijand, waar
tegen ze zich op deze manier toch niet be
schermen kunnen: een fraai groenzwart 
gestreepte, niet vergiftige slang, een van 
de „garter-snakes" (fig. 4), die soms in 
het niemandsland tussen eb en vloed komt 
jagen, W e hebben eens zo'n beest een paar 
uur lang gevolgd terwijl het van tide-pool 
naar tide-pool ging, het gespleten tongetje 
voortdurend in actie. Uit een paar kleine 
proefjes is ons toen gebleken dat een 
garter snake, om het zo maar eens te 
zeggen, zijn ogen niet erg de kost geeft bij 
de jacht. Je kunt hem er zelfs toe brengen 
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om in de harde rots te bijten, als je die van 
te voren met wat slijm van een tide-pool 
johnny hebt ingesmeerd! 
Het is niet moeilijk om er achter te komen 
welke rotsblokken door Octopus „be
woond" zijn (fig, 5). Gewoonlijk vinden 
we aan de ingang van het hol een waar 
knekelhuis van krabbescharen, gebroken 
kokkelschelpen en dergelijke; resten van 
de ongelukkige dieren die Octopus op zijn 
nachtelijke strooptochten heeft buitge
maakt. Ha! Daar zien we zo'n kerkhofje, 
en zowaar zelfs een arm van de roofridder 
die uit het hol steekt. Laten we die nu niet 
beetpakken en er aan trekken, want het 
resultaat zou alleen maar zijn dat de be
woner zich met al de zuignappen van zijn 
andere armen zou gaan vastklemmen aan 
de rots; we zouden eindigen met twee 
halve Octopussen en dat is nu niet direct 
onze bedoeling. Neen, hier is chemische 
oorlogvoering geboden; het is niet voor 
niets dat we voor ons vertrek een aantal 
flesjes met kopersulfaat bij ons hebben ge
stoken! Hoewel Octopus koper nodig heeft 
om zijn bloedpigment te vormen, is hij toch 
absoluut niet gesteld op een wolk van 
kopersulfaat in zijn zeewater; als we dus 
een of twee van onze flesjes voor zijn hol 
leegmaken geeft hij er na een tijdje de brui 
aan en zwemt hard weg. Nu is het zaak 
om hem meteen te pakken en in een zak te 
stoppen. Natuurlijk is dit niet altijd ge
makkelijk, want soms tref je een knaap 
van wel zestig pond, en als die zijn armen 
met de vele zuignappen om de jouwe 
slingert (en hij heeft nu eenmaal meer 
armen dan jij!) dan is dit wel een heel 
eigenaardig gevoel. Maar gevaarlijk is onze 
soort Octopus niet. Ook maakt hij niet 
gauw gebruik van zijn inktzak; ik heb de 
indruk dat hij dat pas doet wanneer hij op 
sterven na dood is. Een goede manier om 
de vangst te vervoeren is om hem in een 

ruime zak achter aan de roeiboot in het 
water te laten bengelen, zodat hij voort
durend omgeven is door zuurstofrijk 
water; dat heeft hij bepaald nodig. Hij is 
ook wel te transporteren in een tobbe met 
zeewater in de boot, maar natuurlijk moet 
je dat water dan telkens verversen en ook 
moet je de gevangene voortdurend in de 
gaten houden, want hij is een ware meester 
in het uitbreken. Zelfs als je een zwaar 
houten raamwerk over de tobbe legt ben 
je niet gevrijwaard tegen ontsnapping; op 
de een of andere manier weet Octopus 
dat altijd wel aan één kant op te tillen en 
zich door de opening te wurmen. Het is 
eigenaardig om te bedenken dat dit actieve 
beest zo betrekkelijk nauw verwant is aan 
slakken en dergelijke spreekwoordelijk 
trage dieren. W a t een prachtig ontwikkel
de ogen heeft hij ook; die passen natuur
lijk weer precies bij zijn levenswijze van 
jager en rover. 
W e hebben geluk; aan het eind van de 
morgen keren we met drie gevangenen 
huiswaarts. Kennelijk wordt er in dit ge
bied nog niet veel op Octopussen gejaagd. 
In de buurt van Port Townsend en Ta-
coma is dat veel erger: daar zijn zelfs 
lieden die zich specialiseren op deze jacht, 
voor de Octopusmarkt, Vooral Grieken, 
Italianen en Oosterlingen zijn erg in Oc
topus geïnteresseerd voor culinaire doel
einden. Verscheidene gebruiken, net zoals 
wij, kopersulfaat; anderen belagen Octo
pus met gewoon keukenzout, want ook 
voor grote concentraties daarvan is hij erg 
gevoelig. 
De zon staat al heel hoog aan de hemel als 
we terugkomen. In de tuin van de direc
teurswoning zijn nu de kolibri's heel actief; 
vliegende juwelen, die je op het eerste ge
zicht voor pijlstaartvlinders zou houden. 
Behalve op tuinbloemen zie je hen hier 
veel op een wilde, oranje kamperfoelie 
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(Lonicera ciliosa) die wel een echte vogel-
bloem moet zijn. En daar zien we ook een 
paar pijlsnelle, geel met zwarte vlinders, 
groter dan onze Koninginnepages maar er 
veel op gelijkend: „tiger swallow tails". 
Altijd is hier wat te doen, te zien, te be
leven; in het water, op het strand, op het 

Scheuchzeria palustris, genoemd naar de 
broeder van de hoogleraar die in 1705 voor 
het eerst een wervel van een fossiele 
mens meende te hebben gevonden (later 
bleek deze van een Ichthyosaurus te 
wezen), is een van de meest interessante 
planten van onze flora. Zij heeft wegens 
haar onaanzienlijkheid in lekenogen en 
haar schaarse voorkomen een inlandse 
naam moeten ontberen; de Zweden noemen 
haar Kallgras (koudegras), de Noren 
Sevblom (rusbloem), de Denen Blomster-
siv (bloemrus); de Duitsers Sumpfblumen-
binse, doch die naam riekt al naar de stu
deerkamer. Zij is echter in alle opzichten 
merkwaardig, in de eerste plaats morfo
logisch en systematisch (zij neemt in het 
plantenrijk een zeer geïsoleerde positie in), 
in de tweede plaats plantengeografisch. 
wegens haar areaal en de veranderingen 
die dit heeft ondergaan, en in de derde 
plaats oecologisch, als een der weinige 
kenmerkende fanerogamen van het uiterst 
voedselarme tril-hoogveen, een zgn. 
„pessimum-specialiste". 
Scheuchzeria palustris is thans een der 

land! Maar mijn verhaal is al lang genoeg. 
Een andere keer vertel ik wat meer over 
de bloemen van het eiland, de insekten en 
de kolibri's. En misschien dat ik ook nog 
eens iets ten beste geef over Wadah eiland 
in Neah Bay, dat marien-biologische 
Mekka. 

zeldzaamste soorten van ons land. Zij is in 
de laatste jaren uitsluitend waargenomen 
in het Besthmerven bij Ommen, het Ka
nunnikenven ten zuiden van Eindhoven, 
en, volgens mededeling van de heer H. J. 
W . Schimmel, in het Mosterdveentje bij 
de Waschkolk op het kampeerterrein van 
de N.C.S.V. bij Nunspeet; deze laatste 
groeiplaats is ons persoonlijk echter niet 
bekend. In 1940 is Scheuchzeria boven
dien nog waargenomen bij Vries (Dr.) 
(door J. Bennema, in archief Staatsbos
beheer), De soort is vroeger evenwel veel 
minder zeldzaam geweest. Van Oost-
stroom (Flora van Nederland, 1956) vol
staat met de mededeling „in drassige veen-
streken in Dr, G, Ke en S, zeer zeldzaam" 
(recente vondsten in S. zijn ons evenwel 
niet meer bekend), maar Heimans, Hein-
sius & Thijsse (1956) vermelden: „z.z.z.. 
voor 1900 nog vrij algemeen". Gaan we 
na in de Prodromus Florae Batavae ed. 
altera (Vuyck, 1916), waarop dit berust. 
dan zien we hier 13 vindplaatsen op
gegeven, en wel: Zeegse bij Zuidlaren, 
Odoorn (daar staat reeds bij „nu droog"), 
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