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deel. 1: de. pvcuJt:c~orte];
Hein Koningen
lantenvrienden wisselen
altijd graag met elkaar
nieuws over - bij voo rkeur
onbe kende - planten uit. Om vervo l
gens, a ls er genoeg van is, elkaar van
uitgangsrn ateriaal te voorzien. Jan
Jaap Boehle schrijft daarover treffeud
en leuk in de vorige Oase.
Zo ongeveer verging het oo k rnij met
de prachtschub wortel. Ongeveer 30
jaa r geleden was ik op bezoe k bij
Kees Sipkes in Rockanje. In het
heernpark Tenell aplas Iiet hij me met
ingehouden trots de prachtschub wor
tel zien, toen nog vrijweJ onbekend
in Nederland. Onder een grote groep
struikwilgen groeide deze paarse
schoonheid in vele vierkante meters.
Hij noemde hem toen, naar de kleur
van de prachtige gekleurde bloemen,
paarse schubwortel.
Ruimh artig stak Kees een grote pol
van de prachtschubwortel uit om aan
me rnee te geven naar Amstelveen.

Een vroege schoonheid
In het vroege voo rjaar - bij za ch te
winters als dit jaar al beginfebru
ar i - komi de in de g rond verborge n
p lant als het ware omhoog, dat wil
zeggen da t zij haar bloemsteng els
omhoog zen dt, die als witt e sc hub
big e 'kopjes ' aan het grondopper
vlak versch ijnen am verv olgens wei
dr ie maan den zeer rijk te bloeien .
Een merkwaardig verschijnsel dat
we dan kunn en zien is dat de grand
waar de plant groei t veel natter
wo rdt dan gewoonlijk , voo ra l waar
de plant ee n dic hte stand heeft . Wat
is dit ? Het teveel aa n opgeno men

wa ter -
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aan genoeg voedings

stoffe n te kom en - dat weer uitge
zweten wo rdt? D e verdamping van
de geh eel ondergronds ligg ende
p lant za l aanzienl ijk min del" zij n
da n bovengronds g roe iende plan

Kansen en risicospreiding
Ik kon de pol delen en plantte een
deel bij een oude schietwilg op natte
veenbodern in het Broersepar k. De
andere helft plantte ik in mijn tuin op
een zuilvorrn van de Japanse kers
(Prunus serrulata 'Amanogawa'). De
grond in mijn stadstuin bestond oor
spronkelijk uit zware, kalkrijke zee
klei waar in de loop van de jaren met
veenachtige teelaarde een goede , re
latief vochtige, tuingrond van was
gemaakt.
Zo ontstonden twee versc hillende uit
gangssituaties, tegelijk 'kansen' en
risicospreid ing, om deze nieuwe
plant te kunnen volgen in haar ont
wikkeling. Beide pollen sloege n goed
aan en vooral die in het park ontwi k
kelde zich binnen enkele jaren tot
een grote groeiplek. Van hieruit werd

Prachtschubworrel in onzc tuin

ten. Later in het voo rjaar verdwijnt

Foro: H. Koningen

het versc hijnsel.

hij op meer plaatsen in het park
geplant, op schietwilg en zwarte els.
Inmiddels groeit de soon al vele
jaren in andere plantsoene n in de
gemeente op vooral Canadese popu
lier, zwart e els, hazelaar en ook wei
haagbeuk. Vaak in grote plekken
waar in het voorjaar de opvallende
bloemen over vele vierkante meters
hun schoo nheid laten zien onder het
hout. Aardig is dat de Plantso end ienst
eens een brief kreeg van iemand die
de soon in het Broersepark had 'ont
dekt', zijn vondst had gern eld aan het
Rijksherbariu m en vervo lgens de
mensen van de Plantsoend ienst liet
weten wat zij voor bijzonders in hun
park hadden . Overigens werd hem
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Na de bloei 'trekt ze zich terug',
gaat ondergronds tot het volge nde
voorj aa r. Het komt doordat de
bloe ms tengels na het rijp en van de
za den afsterven en verd wijne n.
Na strenge win ters lijkt de p lant in
omvang en dichtheid af te nem en,
Zij bloeit dan ook m indel" uitbundig
en komt lat er te voorsch ijn. Het
kan zij n dat de kla arliggende
bloe mstenge ls dan (dee ls) bevrie
zen. D e enigsz ins atl antisch-medi
terrane verspreid ing wijs t in de
richting dat zij (lang e) strenge win
ters mindel" ofslec ht verdraagt.

------~

------.

daarna keurig verteld hoe het werke
Iijk zat. Wat hij verder met de nieuwe
informatie heeft gedaan is mij niet
bekend. Het zou een voorbeeld kun
nen zijn (geworden) van hoe 'sponta
ne vestigingen' van wilde planten en
hun vondsten soms in elkaar steken.
Parkbezoekers die met de pracht
schubwortel kennis maken zijn
onmiddellijk erdoor geboeid, de
soortnaam ' clandestina' speelt daarin
een eigen rol; hij verwoordt, ver
beeldt is misschien nog beter, het
mysterieuze dat ook voor leken wel
degelij k om de plant blijkt te hangen.
Het is opvallend dat in verhouding
maar weinig mensen hem zelf op
merken onder het hout. Slechts waar
hij aan het pad rijkeJijk bloeit wordt
hij gezien .

Ervaringen in mijn achter
tuin
De plant in mijn tuin ontwikkelde
zich eveneens voorspoedig hoewel
zij maar een zeer beperkte plek ter
beschikking had en nog altijd heeft,
slechts enkele vierkante meters. AI na
enkele jaren zat zij ook op een er
naast groeiende vijg (Ficus carica) en
ruwe berk. Wat mij opviel was dat zij
ook in de naden van een steeds rotter
wordende smalle, oude spoorbiels
(eiken) welig tierde en bloeide.
Reeds geringe hoogteverschillen wer
ken in een kleine tuin al visueel
ruimteve rgrotend, vandaar dat ik hier
en daar wat biels heb verwerkt. Bij
vervanging van de rotte biels bleek
dat zij ook in de rotte biels groeide.
Zij bleek ook de nabij gelegen kleine
composth oop - die de rugdekking
vormt van een stapelmuurtje van
oude dakpannen ten behoeve van
amfibieen - in te kruipen. Zo bloeit
zij nu jaarlijks tot bovenop de hoop;
de laatste jaren tot ca. 70 cm hoog.
Deze composthoop verfraai ik af en
toe met mooie 'uitgeloogde' stronken
van struiken en kleine bomen, welke
de prachtschubwortel prompt in bezit
neemt. Zij lijkt voor compost en
stronken een voorkeur te hebben. In
de composthoop noch in de verrotte
biels en stronken kon ik worte ls van
berk of vijg constateren. De Japanse
kers is al jaren geleden gesneuveld
bij het snoeien. Het verterend tuinaf

Prachtschubwortel in het Broersepark, Arnstelveen op els en wilg.
FOlo: H. Koning en

Plan/en en beheren:
Verp lanten kan prima in het voorjaar; de plant is dan goal te vinden en
verdraag t het ook go a l.
Zoek op de nieu we plek een boomwortel dicht bij de slam op, die je mel de
spade wat licht verwondt. De nieuwe po l vervolgens hierop of tegenaan
planten. Plan I gerust wat dieper; zo'n twintig em is prima, het blijfl er wat
langer vochtig en de p lant komi wel bo ven. Soms is zij volgend voorj aar al
te zien - aan haar bloeme n! - som s duurt het een of enkele jaren langei:

Geduld oefe nen en zorgvuldig blijven volgen kan dus geen kwaad. We heb
ben op relatief natte plekken de beste resultaten, steeds via verplanten.
Slechts eenmaal is het gelukt via uitzaaien, op zwart e els en natte veen 
gra nd. Soms ontwikkelt de planl zieh 101 vele vierkante meters bij of rond
om haar gastheer; waarb ij z ij dicht tege n zijn slam en zwa re trekwortels
kru ipt. Te deren lijkt dit hem niet, ik heb althans geen nterkbare invloed op
groeien en bloe ien kun nen waarnemen. Blijkbaar vall dat woe keren wel
mee voor de houtigen. het lijkt meer op een vriendendienst of een gratis
lift. De schubwortel verdraagt vri] veel concurrentie van grassen en ande
re bosplanten zoa ls speenkru id. Zij kan hiertussen volledig verdwijnen
zon der het loodje Ie leggen. Wa! verwijderen van deze 'bege leiders' ver
dient de voorkeur; het bevordert haar ontwikkeling en brengt haar veel
beter in het zicht,

val en rottend hout bieden de schub
wortel kennelijk voedseJ, dat is wei
duidelijk , waarom zou hij anders zo
hoog in de hoop klimmen? Is hij
meer dan aileen parasiet, zo vroeg ik
mij af.
Toen ik enige jaren geleden deze
ervaringen aan Victor Westhoff voor
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legde, zei hij prompt: "lnteressant,
het is een obligate parasiet , schrijf er
eens een artikel over" (obligaat=ver
pJicht, onverb rekelijk verbonden
met). Het artikel van Jan-Jaap was
dus een 11100ie aanleiding 0111 deze
uitgestelde activiteit 0111 te zetten in
een daad.

gebogen schubvormige bladen kleine
holten bevatten - de 'vallen' - die e lk
een langwerpige toegangsspleet
bezitten. "In die holten worden

Een andere bron van inkom
sten
In "De Levende Natuur" van april
1908 schreef onze oude leraar EIi
Heimans reeds een artikel over deze
merkwaa rdige planten, zo bleek mij.
Het is getiteld "De Schubwo rtel".
Opvallend genoeg luiden de eerste
zinnen: "Die twijfelachtig e landge
noo t is een Parasiet en een Sap ro
p hy t tegelijk. Dat deze twee karakters
in een p lant vereenigd zijn , komt wel
niet bij hooge uitzondering voor in
de natuur, maar roch niet zoo vaak,
of het wez en, de schubwortel, da t er
deze be ide gentinach te man ieren van
aan-de-kos t-kom en op na houdt, is
wei een verme lding in ons tijdschrift .
waard. " Heimans beschrij ft verder:
"Heel vreemd is het nieuem in, dat
een onderaardsche levende plant zo o
iets doet ; die heeft, zou men zoo zeg
gen, zelJ ge legenhe id genoeg , om
water uit den voc htig en bodem op te
nemen. Dat een p lant, die den bodem
niet bereikt zooals ons du ivelsn aa iga
ren op voedsel- en waterroof uitgaat
is begrijpelijk . Maar de sc hub wortel?
WeI is het in te zien, da t hi] nog een
andere bran van inkomsten moet heb
ben; behalve water en zou t, moeten
er suiker en eiwit, organisc he stof
gevormd worden ; dar kan de bleek e
bladg roenlooze sc hubworte l niet zelf
be werks tellige n. 't Is al merkw aardig
g enoeg, dat hij niet helemaal op
schobberde bonk leeft, maar dat hij
slechts tendeele in zijn behoeft en op
parasietische wijze voorziet. Het
andere de el, de stikstof en de o verige

ste eds leve nde infusi ediertjes en
ander klein goed van de hu musbo
de m aangetroffen. " Microsco pisch

onderzoek van de wanden van die
keldertjes leverde hem iets op "dat
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Bloeiende top van een stengel van
Lathr aea clandestlna, uit de Ardennen.
Tekening: Eli Heimans

broodnodige stoffen vers chaft zich de
sc hub wortel op een ze er bijzondere
wijz e. In den loss en humusbodem
krio elt het van heele kleine diertj es,
die meest aIle zelf van dieren en
plantenafval Ieven, her zijn infusori
en, raderdiert j es, min ieme sp innetj es
en mijten, klein er dan de klein ste
sp eldeknop . Voor zulke diertjes heeft
onz e blee ke schubwort el onder de
grond een groo r aantal vallen klaar
staan. "

En vervolgens beschrijft hij hoe de
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Een schub onder het microscoOP i de pijltjes geven de richting aan naar de opening
in de schub. Rechts: de wand van de schub met de zuigcellen. Tek.: Eli Heill10ns

heel veel o vereenkomst vertoont met
de zuig cellen van het vlees chetende
vetkruid, de pinguicula van onze
hoogveenpoelen en heidegreppels. "
Hij vervolgt: "Er staan en relief op
de wenden een menigt e gesteelde eel
len, en daa rtusschen, in veel geringer
aa ntal, groo te platte ce llen, die maar
wein ig boven de vlakte uitsteke n. In
den top van die paddestoelvo rm ige
organen - he t zijn zu igcelle n met een
knop voo rzien - be vinden z ich op e
ningen, waa rdoor verm oedelijk
uiterst fijne draden naar buiten
gestok en en e venee ns weer ing etrok
ken ku nnen worden. En nu lag het
voor de ha nd te veronderstellen,
zooals Kern er en Fran ce deden, dat
. die plasmadraden de klein e levende
diertjes die de keldertjes waren bin
nengedrong en met een vloe istofzou
den vas tlijm en of althans omgeven,
zoodat alles dat tot zijn ong eluk die
hel binn enkwa m er nooit le vend en
zelfs niet dood weer uit zou komen.
De hooge knoppen zouden de van
gers zijn, de groote platte cellen had
den de 1'01 van ma agklieren te ver vul
len, die een oplossende stof afscheid
den, en de rest van de wand had
maar op te zu igen.
Dit alles is intusschen noo it aange
toond, onmogelijk is het nie t, ma ar
meer waarschijnlijk is het, do t er
geen dieren worde n gedood. Wel ster
ven er natuurlijk een menigte dier tjes
in de kelders van de sc hubwortel; do t
die er in verg aan is eve n na tuurlijk
en ook volkomen waat: Ook lijdt het
geen twijfe l, da r de vochten dier ver
gaande wezentjes door de cellen in
den wand van de sch ub wort elholten
worden opgezog en. Maa r do t die cel
len actief op treden, de eene dooden d,
de andere op lossend en opzuigend.
het is tOI nu toe niet be wezen."

Tot zover E li Heimans. Zijn waarne
ningen zij n hoogst belangwekkend en
maken nog nieuwsgieriger. Zij zou

Drie soorten schubwortel
In Europa komen drie schubworte lsoorten voor: Lathraea Squamaria, L. rhodopaea en L. clande
stina. De eerste, de bIek e schubwor tel, vroeger ook wei grote schubworte I of schubkruid gehe
ten, kwarn voorheen zeer zeldzaam in Nederla nd voor, in het uiterste zuiden van Limburg.
Heimans schrijft erover in zijn artike l: "Hij moet ergens op de grens in de buurt van Vaals in
Zuid-Limburg groeien, maar hij schijnt voor goed gee migreerd te z ijn; wei groei t hij nog in
massa een uurtje o ver de grens in de boss chen van Moresnet en ook in het Belgische bij
Hombourg en bij Aub el, een an derhalf uur van Epen verwijderd. "
De soort werd in 1930 voor het laatst in Zuid-Limburg gezien, bij Rijkholt. Hij is inheerns in
Europa en Azie. Zijn verspreidingsgebied strekt zich uit van Engeland oostwaarts tot in de
Himalaya en van Zweden tot Sicilie.
Omstreeks 1998 dook hij vreemd genoeg ineens op in een plantsoen in Ridderkerk, Zuid
Holland, groeiend op een populier. Het bijzondere voorval haalde opmerkelijk genoeg zelfs de
landelijk e pel's. In Frankrijk heb ik deze tot 30 em hoog wordende en bleek wit-roze kleurige
soort in loofbossen met veel beuk op kalkgrond gevonden.
Bleke schubwortel

Lathraea rhodopaea geldt als een endeem (een soort die slechts voorkomt in een beperkt verspreidings
gebied) voor Zuid-Bulgarije en Noordoost -Grieken land. Hij wordt hoger dan de vorige soort, wei
tot 50 em en is gelig-bruin van kleur.
L. clandestina, onze prachtschubwortel, ook wei kleine schubwortel genoemd,
is een endeem van West-Europa, voorkomend van Belgic, via Frankrijk tot in
Noord-Spanje en verspreid tot Centraal- en Zuid-Italie.
Heimans vertelde dat hij de schubwortels kreeg via Dr. Lotzy (die destijds aan de
universiteit van Leiden verbonden was) en dat L. clandestin a "ook in Belgie,
maar veeI zuidelijker, in de Ardennen, voorkomt". Oat gebied sluit aan bij de
Vogezen waar Jan-Jaap hem vanaf zijn suizende fiets meende te herkennen.
In de tijd dat ik hem van Sipkes kreeg ging het verhaal dat hij in Vlaanderen in
de streek rond Oudenaarde groeide. Hij zou er ooit zijn ingevoerd met plantmate
riaal van bomen, waarschijn lijk populieren. Toen ik hem daar enige jaren later
zocht, trof ik hem inderdaad op Canadese populier, maar ook op zwarte els en
hazelaar. Nu is men veeleer van mening dat Belgie binnen zijn natuurlijk areaal
valt. Afge lopen voorjaar, begin mei, bezocht het bestuur van Stichting Oase het
soortenrij ke en vochtige - hier en daar natte - loofbos van 't Ename, ten zuidoos
ten van Gent. We zagen er de prachtschubwortel rijkelij k bloeien en konden con
stateren dat hij er tamelijk vee l voorkomt. Het was een lust voor het oog!
(Tekeningen uit De Oecologische Flora, deel 3, bladzijde 238)
P ra chtschubwortel

den een prac ht van een antwoord zijn
op mijn eigen waarnemingen en vra
gen over het groeien van de pracht
schubworte l. Mij is het niet bekend
of het door Kerner en France veron
derstelde en door Kerner beschreven
proces, dar Heimans zeker bestudeerd
zal hebben en ook in zij n artikel
noemt, door latere onderzoekers is
aangetoond. Ik heb er nooit over
gelezen, maar ken ook de laatse stand
van het wetenschappelij k onderzoek
niet. Mogelijk is het in het grote ver
geetboek geraakt.
Opva llend is in dit verband dat Eddy
Weeda in de Oecologische Flora bij
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zijn beschrijving van de schubworte l
zegt dat de van klierharen voorziene
kamers in de holle schubben (bladen)
"vermoedel ijkeen 1'01 spelen bij het
opvoeren van de zuigkracht die de
plant in het voorjaar op de vaten van
zijn gastheer uitoefent" en voedse l
voorziening buiten beschouwing
laat.

Een verrassing
Nog even terug naar mijn achtertuin.
In de dicht bij de compost-stronken
hoop gelegen voormalige schildpad
denkuil, waar ooit onze Griekse en
Moorse landschiIdpadden 's zomers
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hun verblijf hadden, kweek ik in
kunststofpotten (drogen mindel' snel
uit) minder algemene zegge-soorten.
Het is de manier om ze te leren ken
nen, vooral ook wat hun eigenschap
pen voor in de tuin betreft. Sommige
soorten komen in de pot niet goed de
winter door (verrotten, bevriezen).
Zo stond er neg een zegge-Ioze pot
waarin zich inmiddels langs eigen
weg enige plantensoorten hadden
gevestigd. Dit voorjaar verscheen
daartussen onverwach t een jonge
plan t van de prachtschubwortel. De
opvallend paarse, nog kleine bloem,
verried hem. Een spontane uitzaaiing

dus, nog niet eerder gezien . Wat een
verrassing: Het zaad zal in de pot
'geschoten' zijn langs natuurlijke
weg, het is bekend dat de grote zwar
te zaden - ze doen aan Jathyrus-zaad
denken - door de plant wei een tot
anderhalve meter ver kunnen worden
weggeslingerd. Jan-Jaap ervoer dat
ook.
Vanzelfsprekend heb ik de pot niet
leeg gemaakt: ik ben benieuwd hoe
onze pasgeboren jongeling zich ver
der ontwikkelt. Nu ik dit schrijf is hij
al weer ondergedoken. Maar op wie
woekert, leeft hij ? Wortels van houti
gen zitten er niet. Op de afgestorve n
zegge wortels of op de levende van de
er nu in groeiende planten? Of op de
'humus' met veenachtige grond? Of
kan hij sorns (tijdelijk) zander gast
heer? Met de halfparasiet grote rate
laar heb ik de ervar ing dat deze zich
in een braakstaande micro-mi lieu
schaal gevu ld met geheel 'naakte'
venig-k leirge grond in enke le exem
plaren goed ontw ikkelde en tot flinke
afmetingen en bloei kwam. We zul
len zien wat deze jongeling vermag.

w~~

Minstens 5. Per dag . AI maandenlang.
Zovee l naaktslakken ving - en vang - ik in de achtertuin, om ze tater;
onderweg naar mijn werk , in de berm te dumpen. Eerst gooide ik ze in
de biobak (wat me, met al dat rottende groen, een slakkenp aradijs
leek) maar daar kropen ze uit. Elke dag zaten ze tegen het deksel, elk e
dag duwde ik ze naar beneden, en de volgende dag waren ze weer
omhoog ge klommen.
Okee , iedereen ving er opsteken die dacht dat ik spijt zou krijgen van
mijn slakk entolerantie vorig [aar: Jull ie heb ben allemaal zo 'n beetje
gelijk g ekregen. Ze eten nu wel van mijn Hosta 5, en hoewel ik het nog
steeds grappige beesten vind, vind ik ze toeh mindel' grappig naarmate
ze meer eten. Ze hoeven niet dood, maar erge ns anders hee n zou wel
leuk zijn.
Ze zijn gelukkig niet moeilijk te vangen. Ze lop en niet hard weg, en na
een zom er op slakkenjacht te zijn ge weest, weet ik 1111 waa r ze zieh
gra ag ophouden : rond het bakje univ ers eelvo er (dat eten ze graag).
Onder dorre bladeren achter in de tuin. Onder de marjolein (alIas ik
erg ens dot slakken geurig e kruiden mijden). En vooral in en onder het
zeepkruid - hoewel ze daar niet van eten.
Sle ehts twe e keel' heb ik een slak op heterdaad betrapt in de Hosta.
Meestal hangen ze heel onschuldig rand op plaatsen waar ze niets slo
pen. Doen ze dat expres ("dat van die Hosta, dat waren wij niet") 0/
reken ik slakken nu iets te veel intelligentie aan ?
Nog stee ds vind ik ook dat ze rare dingen eten. Zeepkruid is toch mal
ser dan Hosta , zou je zegg en>- maar dat eten ze niet. Universeelvoer >
nou ja, dat vinden ze allemaal lekker; ge loof ik. De tort els eten het nu
Sipkes schrijft in "Wildeplantentui
oo k. Maar narcis bladeren - zijn die niet g iftig ? En bladeren van de
nen" niet te weten hoe de soort in de
herfsttijloos, dito ? (Hoe wel slakkenvraat hier niet zo 'n ramp is: die
Tene llaplas gekomen is. "Ofh et een
bladeren stonden er in juli nog). Som s mo eten ze de kat uit de boom
plant geweest is ofzaad dat met ee n
kijk en - een nieuwe Hosta die ik plantte, werd eerst een paar weken
andere p lant is meegekomen, is nooit
met rust gelat en (hee, lust en ze 'Brim Cup' niet?} 1'0 01' ze hem
duidelijk geworden. Latere uitplan
besp rongen (Iaat maar).
tingen heb ben nooit succes gehad.
Ze eten echt alles: een slak waar ik p er onge luk op trap te, werd later
Toe val sp eelt bij zulke planten klaar
door een soortgenoot opg epeuz eld.
blijkelijk een g rate rot."
Nog steeds heb ik vrij wel aileen van die gra te naaktslakken. Op een
Opmerkelijk is dat in "Wilde planten,
geimpo rteerde seg rijnslak na - die vond ik zo leuk. Raad eens waar ik
deel I" over zijn voorkomen al in
volg end jaar over zal kunn en sehrijven .
1971 verrneld wordt: "In Vlaanderen
Slopen die naaktslakken nou meer 0/ mindel' dan huisj esslakken ?
en adventief in botanische tuinen."
Maar huisjess lakken kom en terug! In het Engelse blad "Gardener 5
Kennelijk heeft het laatste betrekking
world " had iemand die, samen met zijn buurman, net als ik aile g evon
op 'het instructieve plantsoen' van de
den slakken in een naburig e berm dep oneerde, een onderzo ekj e
Tenellaplas, zoals Sipkes zijn zelf
ge daan toen het aantal slakken niet noemenswaardig a/nam. Ze had
gesc hapen duintuin bij voorkeur
den het idee dat ze gewoon terug krop en - 7:0 'n beetje als postduiven,
noemde..
maar dan langzamel: Aile ge vonde n slakke n - dil waren huisj esslakken
- werden op de sch utting gezet en voorzien van een nummer met
Hein Koningen, tot vaal' k a rt
walervaste stift, rood 1'0 0 1' de ene en blauw 1'0 0 1' de andere buurmal1.
Het leek ze nam elijk ook wel leuk een wedje te maken, \Vie z 'n slak het
hoojdopzichter Heemgroen
ee rste terug zou zijn. Dam'na Iverden ze weggebraeht en losgelaten.
Am stelveen.
En ja hool; na een paar dagen was de eers te slak weer terug. Ze wis
Zijn adres :
ten aileen niet 0/ zij 1111 een bijzondere ondersoort ("homing snails ")
hadden, 0/ dat het 1'001' aile slakken opging.
Jan Benningstr. 52
Voor die van mij hopelijk niet. Helen die grot e naak tslakken niel
ll 8I SE Amste lveen
"WEGslakken"?
Elisabeth Noorduin
tel. 020-6455625

