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De geschiedenis van Corallorhiza trifida in Nederland

door

H. A.S. Bijleveld(Alkmaar)

Telkenjare werden de beide bosjes, waarin de vondst was gedaan, de „Hee-

renweide", het zuidelijk deel van de Verbrande Pan, bezocht en de exemplaren

nauwkeurig geteld. Helaas werden deze aantallen niet altijd genoteerd, althans

vele aantekeningen zijn verloren gegaan. Van wat er nog te vinden was, volgt
hier een overzicht: 1902: 26exx.; 1911: 54exx.; 1912:107exx.; 1913: 144 exx.;

1914:200exx.; 1917:140 exx.; 1919: 141 exx. In De Levende Natuur van 1 febr.

Op 20 meia.s. is het 60 jaar geleden dat de Nederlandsebotanici verblijd wer-

den met een bijzondere vondst. Toen nl. werd doorwijlen mijn vader, de heer

A. H. Bijleveld, voor het eerst in de duinen te Bergen (N.-H.) de koraalwortel,
Corallorhiza trifida Chatel. ontdekt. Het enthousiasme over deze vondst vindt

men beschreven in een artikel van E. Heimans in De Levende Natuur, jaarg. 7,

p. 80-82.

Het is mijn vader wel eens verweten dat hij de plaats waar dit orchideetje
werd gevonden, nooit openbaar heeft gemaakt en er steeds een waas van ge-

heimzinnigheid om werd geweven. De reden is echter heel eenvoudig: angst voor

uitroeiing! Het aantal exemplaren — 26 — was veel te gering om aan de open-

baarheid prijs te geven; al te plukgrage vingers zouden dit plantje onherroepe-

lijk naar de ondergang geleid hebben.
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1926 wordt een aantal van over de 200 exx. vermeld; het juiste jaar staat er he-

laas niet bij.
In het begin van de twintiger jaren deden hete zomers geen goed aan „onze"

koraalwortel. Na 1923 trad herstel in en er was weer een stijgende lijn. Helaas

maar kort, want 1926 zou voor het orchideetje het grote rampjaar worden. In

de winter van 1925 op '26 toch werd de hoofdvindplaats — ondanks alle schone

beloften van de eigenaar der duinen— kaal gekapt! Ongelukkigerwijze was dit

juist het zuidwestelijke deel van het — wat wij noemden — Grote Koraalbos.

De zeewind kreeg nu vat op het overblijvende deel. Langzaam maar zeker gin-

gen de onbeschutte bomen dood, vielen om en het bos kreeg een volkomenopen
karakter. Het kaalgeslagen deel groeide praktisch niet uit; nu nog kan men het

met alle goede wil nietweer een bos noemen! Naast de zomerse uitdroging door

zon en wind, kreeg ook het pijpestrootje gelegenheid zich veel beter te ontwik-

kelen, mede door het kort houden van de konijnen. Hiertegen kon het orchi-

deetje het niet bolwerken. Nog een enkel jaar volgde een opleving, zoals het hier

volgende lijstje laat zien: 1930: 1 ex.; 1931: 4 exx.; 1932: 75 exx.; 1933: 58 exx.;

1936: 29exx.; 1937: 88 exx.; 1938:7exx.; 1939:2exx.; 1940: 3exx.; 1941:1 ex.;

1942: 1 ex.

In 1942werden, doorde oorlogsomstandigheden, de duinen voor het publiek

gesloten en was controle niet meer mogelijk. Eerst in 1946 durfde ik het wagen

weer eens poolshoogte te nemen, doch te vergeefs. Nadien is ook nooitmeer een

exemplaar gevonden. Gelukkig heeft de oorspronkelijke vinder dit nooit gewe-

ten, hij toch is in april 1945 overleden. De optimisten die beweerden dat Coral-

lorhiza wel weer terug zou komen hebben ongelijk gekregen. Men kan dit arti-

kel dan ook beschouwen als de necrologie van de koraalwortel.

Summary

Corallorhiza trifida Châtel. was found in the Netherlands for the first time in the dunes near

Bergen in 1902. The author gives numbers ofspecimens noted during several years, up to 1942.

During World War II the species disappeared from the only known locality, and this paper

may be considered a kind ofnecrology ofthe species in ourcountry.


