Ruud A. Bank
Door de lage ligging van Nederland aan de Noordzee komen er op diverse plaatsen
brakwatergebieden voor. Ze worden gekenmerkt door een bijzondere gemeenschap

van planten en dieren. Veelvan deze unieke gebieden zijn inmiddels sterk gereduceerd. Hier worden de lotgevallenbeschreven van een brakwaterslak,waar Linnaeus
zelfzich nog mee bezig gehouden heer, en die gevonden is in het restant van een

oude Zeeuwse stroomgeul, ontstaan in de Spaanse oorlog.

De Spaanse oorlog, een Zeeuwse arts,
Linnaeus en een zeldzaam brakwaterslakje

De slak van het
l<aaskenswater
ONTSTAAN VAN HET
KAASKENSWATER
In 1575-1576werd de Zeeuwse plaats Zierik-

zee, enkele jaren na het uitbreken van de
Tachtigjarige oorlog (1568-1648), door de

Spanjaarden belegerd. Ter verdediging

1759 en 1765, beschrijft talloze waarnemin

gen aan plantenen dieren in de omgeving
van Zierikzee. Na 1765moest Baster met
dit werk stoppen, omdat hil aan zijn linker
oog blind werd. In datzelfde jaar beschrijft
laster een nieuw brakwaterslakje onder de

werd de sluis bij Leverdijkgeopend, om het
land rondom Zierikzee door het water

naam Drijf-Horentje of 7iurbo stagna/;s, dat

onbegaanbaar te maken. Mede door de

ondergraving van de Scheldedijkbi) Bor-

zoogenaamde Kaasjes-Water,even buiten
de stad Zirckzee voorkomt en schoon zeer

rendamme(nu eenverdronkendorp nabij

gemeen en menigvuldig nog door niemand

de Cauersinlaag) voor hetzelfde doel begaf

de sluis het, met een doorbraak tot gevolg

'voornamelijk aan de kanten van het

beschreven is

Maar het mocht allemaal niet baten:

ONGELDIGE NAMEN

Zierikzeewerd in 1576ingenomen, en de

Acht jaar daarvoor had Carolus Linnaeus

vroegere welvaart van toen is nooit meer
helemaal teruggekeerd. Toch heeft Zierik-

zijn tiende editie van de Systems Naturae
gepubliceerd(1758), en daarin de binomi

zee er iets aan over gehouden: de stroom

male naamgeving geTntroduceerd: iedere

geul die het gat in de Leverdijk veroorzaakte, is tot op heden behouden gebleven
en is nu bekend als het Kaaskenswater

diersoort draagt een unieke naam

ofwel Kaasjeswater.

NAAMGEVING DOOR BASTER
EN LI N NAEUS

bestaande uit een geslacht- en een soort.

naam. Baster was zich van dit principe nog
niet bewust, en daarom is zijn naam engel
dig(ondanks dat de door hem gegeven
naam toevallig wdl uit twee namen

bestaat). Baster stuurde in 1766 een aantal

De achttiendeeeuw was een bloeiendtijd-

exemplaren van 7iurbostagna/;s naar Lin-

perk voor het verzamelen en bestuderen
van allerhande naturalia. De Zeeuwse arts

naeus, die de soort in zijn twaalfde editie

en natuuronderzoeker Job Baster(17111775)leefde een groot deel van zijn leven in
Zierikzee

(BENTHEM IUTTINC & VAN HooRN,

lg67). Een bekend werk van hem, de
Natuurkurldige uitspanrlingerl afOpuscula
subseci'pa, verscheen in zes delen tussen

(1767) opnam als He/ix stagna/fs

Maar ook de naam van Linnaeus is niet
geldig: Linnaeus had in 1758in zijn tiende
editie al een andere slak als He/ix stagna/fs
beschreven, die we nu kennen als de
Gewone poelslak Lpmnaea stagna//s.
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Linnaeus bemerkte zijn fout en veranderde
in zijn eigen exemplaar van de twaalfde edi.

tie de naam in He/ixbasterd.Deze naam

P. ant/podarum is een soort die in grote

delen van Europa leeft, maar hier eigenlijk
nietthuis hoort: ze komt uit Nieuw Zee

werd echter nooit gepubliceerd. De eerste
geldige naam voor de uit Zeeland beschre

land

ven slak is afkomstig van Gmelin(1791,

MOSDIERTJ ES

dertiende editie van de Systema Naturae):

De naam van het Kaaskenswater is afkom

He/fx stagrlorum, n u bekend als He/eob/a

stig van de kaasvormige concreties in het

stagnorum (GMEUN, 1791)

water. Het zijn rifvormige afzettingenvan
het mosdiertje E/edra crustu/enta, dat hier
in grote hoeveelheden leeft. Het betreft een

UN IEKE SOORT
Lange tijd was onduidelijk, welke soort

zeldzaam verschijnsel

(BIJMA & BoEKscHO

Baster en Linnaeus voor zich hadden.

TEN, lg85). Deze 'levende stenen' waren

In brakke inlagen leven meerdere soorten
die veel op elkaar lijken. Het lot van de
schelpencollectie van Baster is onbekend.
De collectie van Linnaeus bestaat nog wel.

ook al bil Baster bekend, die ze toeschreef
aan de invloedvan een 'plantdier'

maar de schelpen die Baster opgestuurd

noemde het in 1768 'plantdieren'. Het heeft

Ook Paljas. de bekende hoogleraar in de
natuurlijke historie uit Sint-Petersburg

had zijn niet meer aanwijsbaar.

even geduurd voor het duidelijk werd dat

In zo'n geval kan onderzoek van de oor-

de mosdiertjes (Bryozoa) tot het dierenrijk
behoren

spronkelijke vindplaats, de zogenaamde
typelocaliteit, uitsluitsel geven over de

identiteitvan de soort. Meer dan twee eeu

CONCLUSIE

wen na de beschrijving van de soort werd
het Kaaskenswater daarom opnieuw aan-

Zo heeft de Tachtigjarige Oorlog driehonderd jaar na dato tot een interessant

dachtig onderzocht, en bleek het mogelijk

natuurgebied aanleidinggegeven, waar

aan te gevenwelke soort Baster en Linnaeus hadden beschreven (BANKet al., 1979).

twee eeuwen geleden grote natuurvorsers
zich mee bezig hebben gehouden
Baster zelf is op verschillende manieren
vereeuwigd: er staat een standbeeld van

En wat blijkt... het betreft een plakjedat
heelzeldzaam is. De slak is levendalleen
bekend van enkele brakke binnendijkse

waterenvan Zeeland, Belgieen van 66n
vindplaats in Noord-Duitsland. Vroeger

hem in Zierikzee, zijn huis is nog steeds
behouden gebleven,en er is een straat
naar hem genoemd. Daarnaast is er in

leefdeze ook op Texelen bil de Oranjeslu

l 936 een tijdschriR naar hem genoemd
Basten/a,het wetenschappel ikketijdschriR

zen te Amsterdam.

van de Nederlandse MalacologischeVer-

Door vernietiging van

het biotoop (voor de Oranjesluizen is dit
de afsluitingvan de Zuiderzee) is ze op

eniging. waarin nog steeds nieuwe soorten

beschrevenworden.

beide plekken uitgestorven.

Ook het Kaaskenswaterstond op de nomi-

Ruud Bank is voorzitter pari de Nederlandse

natie om plaats te maken voor villa's
(t 1978). Mede door de aanwezigheid van

Malacoiogische Verenigltag(de vereniging ter

dit zeldzame slakje, in 1979 zelfs de enig

bestudering vara weekdieren}

bekendevindplaats waar ze levendte vinden was, is het Kaaskenswaterbehouden
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