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EEN NATUURHISTORISCH 
DUCUMENT DER 16** EEUW. 

/ ndien men in oude plantkundige boeken de 
1 beschrijving viin Phallus impudicus opzoekt, 

vindt men, dat daar vaak gewag gemaakt wordt 
van eene nog oudere beschrijving door Dr. Hadrianus 
Junius, zijnde de man, die de stinkzwam in deze 
gewesten ontdekt heeft. Zoo vindt men in het 
Cruydt-boeck van Dodonaeus (1608), dat een uit
voerig verhaal der //zeecampernoelie" of wduivels-
eieren* geeft (met aardige bijzonderheden, o. a. dat 
katten er verzot op zijn, en dat een papje uit 
stinkzwam de pijn stilt bij flerecijn en jicht), ook 
reeds, dat Hadrianus Junius noemtet Pfialius en 
heeftet met een zeer schoon Latijnsch gedicht in 't 
ang beschreven. Dalechamp, Lobel, Linné, Commelin, 
de Gorter, allen komen op die beschrijving van 
Hadrianus Junius terug, en zij is blijkbaar de 
grondslag geweest van hun eigen mededeeiingen. 
Waar het een zoo merkwaardig natuur voortbrengsel 
als Phallus geldt, scheen het mij de moeite waard 
die oudste descriptie eens op te zoeken. 

De schrijver Hadrianus Junius, of in onze taal 
Adriaan de Jong, heeft gegolden voor een man 
van groote beteekenis in zijne dagen — en nog 
lang daarna In Schrevelius' Bescluij ving van Haarlem 
(uitgave 1754) wordt hij ons vooigesteld onder de 
voornaamste geleerden die ooit geleefd hebben in 
de Spaarnestad, ja zelf in het geheele land: „Geen 

vermaarder mannen heeft Nederland ooit gehad 
dan Erasmus van Rotterdam en Hadrianus Junius 
van Hoorn,* zoo leest men daar in Deel II op blz. 405 

Hij werd op 1 Juli 1512 te Hoorn geboren, doch 
is van kindsbeen af „m alle disciplinen opgequeekt* 
in onze goede stad Haarlem, die reeds sedert 1389 
de zetel is eener vermaarde latijnsche school, welke 
destijds tot rector had den geleerden Fries Doccomius. 
Van die school, voorgangster van ons huidig gym
nasium, was bedoelde A. de Jong zulk een goed 
leerling, dat men hem de „Phoenix der Haarlemsche 
jeugd" noemde, en men zijner gedachtig bleef, ook 
toen hij de schoolbanken lang verlaten had. Immers 
na de voltooiing zijner genees- en letterkundige 
studiën aan de hoogeschool te Leuven, was hij naar 
Kopenhagen geroepen als opvoeder der Deensche 
prinsen, en daar kwam het Haarlemsch gemeente
bestuur hem overreden, om van de Sond terug te 
keeren naar het Spaarne, en er rector te worden 
derzelfde school, in welke hij als leerling zoo had 
uitgemunt. Hij nam die benoeming aan en is hier 
gebleven tot kort vóór het beleg; toen verhuisde 
hij eerst naar Delft en later naar Arnemuiden in 
Zeeland, destijds eene belangrijke koopstad en haven-
plaats, wat het nu niet meer is. Hij overleed daal
den 16en Juni 1575, en werd er in de groote kerk 
begraven. Het zou niet moeilijk zijn uit oude ge
schriften de bewijzen bijeentebrengen, dat Dr. H. 
Junius bij zijne tijdgenooten den roep had, een wonder 
van geleerdheid te zijn. Een landsman van hem 
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Th. Velius, getuigt van Junius in de Hoornsche 
chroniek, dat hij was „een man in wien alle gaven 
uitstekende waren, als medicijnmeester zoowel als 
historieschrijver; die in talenkennis zijn gelijke niet 
had, en wiens groot verstand was geboren tot de 
poëzie." 

Hij schreef „vele tractaaten van diverse mate-
rieën". Zijn meeste geschriften werden te Leiden, 
sommige te Antwerpen en te Basel, gedrukt. Het 
bekendst is wel zijn boek Batavia, bewerkt op last 
der Staten van Holland, en te Leiden bij Plantijn 
in 1588 gedrukt; het is een soort van vaderlandsche 
geschiedenis met bijgevoegde plaatsbeschrijvingen. 

Zijn nu uiterst zeldzaam tractaat over Phallus 
impudicus („van het campernoelje of duivelsbrood, 
dat in de duinen van Holland wascht"), is het eerst 
te Delft in den jare 1564 uitgegeven, en werd herdrukt 
te Leiden in 1601. Het is laatstgenoemde uitgave, 

PHALLI 
E x fungorum genere i n H o L L A N D i t 

fabuletis pafsim crefcenusdefcriptio, 

& ad viuum expreffa pic'lura, 

H A D R 1 A N D I V N I O 
sfA'fedico autlorc-*, 

Rcs noui & prlonbib Ijculis iixogiuu. 

L v C D V N l B j T A V O ^ V M , 

EtTypoguphcio Chnflophori Guyotij, 
Impends loinnis Orlcrs. 

Anno clD.la.C.l. 

die ik, door vriendelijke tusschenkomst van den 
Haarlemschen stads-bibliothecaris, uit de Bibliotheca 
Thysiana te Leiden ten gebruike ontvangen mocht; 
het oude titelblad is hier op halve lengte weer
gegeven. De hooggeachte rector van het Haarlemsch 
gymnasium, de heer Dr. A. H. Garrer, werd op 
mijn verzoek bereid gevonden het in moeilijk latijn 
geschreven tractaat van zijn zestiende eeuwschen 
ambtsvoorganger te willen vertalen. Hem danken 
dus de lezers van De Levende Natuur dat zij eene 
getrouwe overzetting (echter met weglating van 
eenige niet voor dit tijdschrift geschikte zinsneden) 
dezer allereerste beschrijving van Phallus voor zich 
zien, verlucht met de afbeeldingen van den stink
zwam, die Dr. H. Junius liet ontwerpen door den 
beroemden schilder Maerten van Heemskerck 
(1498—1574), naar wien in Haarlem een straat 
genoemd is, en wiens schoone schilderingen men 

er in 't stads-museum nog kan vinden. Aan één 
ding is niet de heer Dr. Garrer schuld, n.1. aan de 
samengestelde en duistere wijze van beschrijving. 
Reeds die eerste lange zin van het Phallus-tractaat 
moet men herhaaldelijk lezen om er iets van te 
begrijpen, en ook dan blijft nog het slot raadsel
achtig. (Er staat in het latijn: nisi fortê hanc UU 
laudem venenorum minus restibilis seges deneget, wel
licht is dat ironisch bedoeld, in dien zin dat de 
schrijver juist meent in ' t spoedig verlies van 't kiem-
vermogen van gift-zaden eene wijze beschikking dei-
Natuur te zien.) In dien ouden tijd plachten de 
geleerden hun stijl bovenmatig te versieren met 
phiiosophie en mythologie, ook in die gevallen waar 
zulks nu niet bepaald noodig geacht zou worden, 
zooals bij den stinkzwam. Het is ook om die reden, 
dat alleen de proza-beschrijving vertaald is, en niet 
die in dichtmaat, welke alleen nog wat meer 
mythologie, doch verder niets nieuws, bevat. Overi
gens is op de juistheid der eigenlijke beschrijving 
niet veel aftedingen, en is 't begrijpelijk, dat deze 
in de oude botanische literatuur vrij algemeen werd 
overgenomen, zóó zelfs dat — uitsluitend wijl Dr. 
Junius haar 't eerst in onze duinen verzamelde — 
Phallus lang voor een specifiek Nederlandsche zwam, 
die aan de nabijheid der zee gebonden was (fungus 
marinus), heeft gegolden, terwijl hij toch in geheel 
Europa voorkomt. Aardig is het, dat wij in deze 
oude beschrijving reeds voor den onontwikkelden 
Phallus den volksnaam „ungerseyeren" aantreffen, 
na verwant aan het tegenwoordige „duivelseieren" 
of „hekseneieren", ungers of unjers toch zijn booze 
geesten, „witte wijven", zooals men in den Gelder-
schen achterhoek zegt. 

Als natuurhistorisch document blijft de Phallus. 
beschrijving van Dr. Hadrianus Junius iets bijzonder 
merkwaardigs, omdat zij drie en een halve eeuw 
oud is, en zij afkomstig is van een beroemd man, 
die, mirabile dictu, in de duinen wandelde, en daal
de natuur bestudeerde — in een tijd toen in den 
regel alleen leering en wijsheid gezocht werd in de 
geschriften van Grieken en Romeinen, doch geens
zins onmiddellijke natuur waarneming gerekend werd 
tot de taak der geleerden. 

Haarletn, Oct. 1906. M. GRESHOFF. 

BESCHRIIVING VAN PHALLUS. 
Tractaat, in 1564 geschreven door Dr. Hadrianus Junius, 

rector van de latijnsche school te Haarlem, 

Hoewel hot niemand twyfolachtig behoort voor te komen, 
of die voorlbrengende kracht en majesteit van de Natuur 
en de heilige almoeder Aarde overvloedig reden hebben 
gegeven om haar te bewonderen, als men overweegt welk 
een oneindige menigte van struiken, kruiden, vruchten tot 
nut evenzeer als tot genot der menschen zijn bestemd en 
ontstaan, terwijl immers de almacht volkomen zeker doet 
gelooven dat buiten die meer verborgen oorzaak ter wereld 



E E N N A T U U R H I S T O R I S C H D O C U M E N T DER 16DE E E U W . 143 

niets wordt voortgebracht — zoo worden toch beiden, natuur 
en aarde, die tot nu toe aan de behoeften en de nooden 
der menschen dienstbaar geweest zijn, door zeer vele 
ondankbare stervelingen beschuldigd dat zü uitgeput, om 
niet te zeggen gehoel op zijn, alsof de stof tot de voormalige 
vrijgevigheid zou verteerd en verbruikt zijn, terwijl toch 
beider mildheid, nergens ophoudend, zoowel uit eigen 
beweging alsook gedwongen, hare gaven in ruime mate 
aan allen toedeelt, karig voor niemand, overal gedienstig 
en zelfs gehoorzaam, tenzij misschen hot feit dat het zaad 
van vergiftige planten minder bestendig is, haar dezen lof 
ontzegt. 

Opdat ook wij aan hare vrijgevigheid hulde brengen, willen 
wij een geschenk, dat, aan weinige stervelingen bekend, door 
niemand van oudere of jongere schrijvers — voor zoover 
ik weet — vermeld, zij hebben doen ontstaan in de duinen 
van ons land, beschriiven en daardoor aan do herinnering 
overleveren; hetzü liet een proeve is van de speelschheid 
der natuur, hetzij het 
een buitengewone wel
daad is tot nut van 
het menschdom — in 
onzen tijd w a a r i n 
wegens onbeteugelde 
lust en weelde waar
aan de losbandigheid 
alle maat heeft ont
nomen, voeteuvel en 
gewrichtsziekten in 
menigte de menschen 
bestoken —; opdat niet 
langer verborgen zou 
blijven de onbekende, 
maar bestaande heel
kracht van dit genees
middel, welke kracht, 
naar men zegt, bij felle 
en ondragelijke pijn in 
de gewrichten zeer 
groot is. Zooals bekend 
is vertoont zich het 
merkwaardige spel dei-
natuur in het vormen 
van afwisselingen op 
buitengewone wijze in 
zoo velerlei en zoo 
samengestelden bouw 
van planten, en ieder
een verbaast zich over 
haar, wanneer zü bekkens, helmen, zakjes, bekers, hoeden, 
scoi pioonstaarten, vingers, stralende sterren en haren zelfs na
bootst. Zoo beeldt zü ook afin allerlei soorten van visschen: 
netels, vlooien, sterren, riethalmen, druiven, komkommers, 
longen, penseelen, en levert ook zeer vaak bü de Stoechadische 
eilanden (iles d' Hyères), aan de zuidkust van Frankrük, den 
vorm van onze plant. Opdat nu andere volken dit voortbrengsel 
der natuur in ons land bewonderen en er nut van trekken, 
voor zoover dat mogelük is, en geleerde mannen aan wie 
meer gelegenheid tot het lezen van allerlei geschriften 
wordt gegeven en wien een rüker opmerkingsgave is ten 
deel gevallen, het zorgvuldiger zouden bestudeeren en er 
de kracht van zoudon nagaan, zoo beb ik besloten het door 
deze uitgave tot gemeen goed te maken en dat wel in 
teekeningen afgebeeld en omlünd, door do hand van den voor-
treffelüken schilder Maerten van Heemskerck (die den roem 
züner schilderwerken slechts door de grenzen der aarde ziet 
afgesloten), en door mij zoowel in proza als poözie beschreven; 

zóó, als het door mij en niet een enkele maal, met eigen 
oogen gezien, waargenomen en midden uit het rietgras 
uitgegraven is. En voorzeker moet een ontwikkeld en 
waarheidlievend man en die zich niet bloot zal geven aan 
laster, niet de dwaasheid van Niger tot voorbeeld nemen, 
dunkt mü. die door Dioscorides beschuldigd wordt zéér 
vele dingen die alleen op losse geruchten en verhalen van 
andere menschen steunen, met weinig betrouwbaarheid en 
met te haastig oordeel aan het papier te hebben toever
trouwd. Maar laat ik tot de zaak zelve overgaan. 

Het is bekend dat Holland, eertijds niet anders dan het 
land der Batavieren, in zijn westelüke streken bü den 
Oceaan, door de gunst van den Kijn en door de vloeden 
der zee als de winden bliezen, met dammen van zand, is 
toegenomen, zoo zelfs dat de beddingen van de voornaamste 
rivier zyn versperd en verlegd; welke dammen tegen de 
woedo van den Oceaan, die anders wüd en zyd de akkers 
zou overstroomen, door de godheid schünen te zijn opge

worpen als een afweer 
en breidel voor over
stroomingen; maar de
wijl niets minder bijna 
die golvende zandmas-
saas door de stormen 
gezweept, de landen 
met het gevaar van 
onvruchtbaarheid be
dreigden dan de zee 
zelve, heeft de voor
zienigheid der Natuur 
als het ware het zand 
een teugel aangelegd 
en de verstuiving, aan 
het spel der winden 
onderworpen, bedwon
gen door de overvloe
dige teelt van een 
rietgras. Zoo noem ik 
een zeer harde en 
scherpe riotsoort, die 
in onze taal „helm" 
wordt genoemd. En nu 
komt uit het midden 
dezer planten, maar 
vooral van oudere, zel
den ergens anders, 
vrü weelderig, die 
steng op, die het onder
werp onzer verhan. 

deling is, met een dichte omheining tegen benadeeling 
door voetgangers die er op zouden trappen, beschermd, 
niet anders dan de roos beschermd wordt door de rij 
harer dorens. De eerste die voor eenige jaren den steng 
op zijn plaats van oorsprong ontdekte bü onze landge-
nooten, voor zoover ik weet, was een voerman, mank en 
met kromme beenen, niet ongeluk aan Vulcanus uit de 
fabel, terwül hij herhaaldeiyk en yverig onder begunstiging 
der jachtgodin, op de jacht was van hazen die zich tusschen 
het rietgras ophouden; door de meedeeling er van heeft 
hü mü en Joannus Gallus, lang niet de minste onder 
do geneesheeren, een hoogst aangenaam schouwspel ver
schaft, welk natuurwonder ik later zeer dikwüls met niet 
ongeletterde vrienden weder heb opgezocht; hoe dit er 
uit ziet, zal ik nu zoo duideiyk en tevens zoo kort mogelük 
gaan beschrüven. In het midden der scherpe riethalmen, 
zooals ik zei, vlak onder de oppervlakte van het zand 
wordt een witte ronde klomp gevonden, op een kleine 
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bal of knol in gedaante zoowel als witte kleur gelijkende, 
onder welke zich een in tweeën verdeelde of dubbele 
vezel bevindt by wijze van wortel, waarmee hü (naar ik 
meen) sap tot zich trekt; hü heeft een overvloed van 
taai, kleverig, dik vocht als brei of slum, zoo zwaar, dat 
het 't gewicht van water overtreft en dat van gesmolten 
lood ongeveer evenaart, en tevens zoo koud, dat de massa, 
in de holte der hand gelegd, een doordringend gevoel van 
koude veroorzaakt. Wanneer hü pas uit de holte gerukt 
wordt, is hij vrywel wit, weldra wordt hü gaandeweg 
purperkleurig terwijl er eenige bloedaderen als 't ware 
door loepen; van welke kleur de meer blauw-bleeke tint 
der vezels verschilt, die langzamerhand overgaat in de 
zwarte kleur van gestold bloed. Het slum waarvan ik 
sprak, wordt, als zijn omhulsel uit den grond wordt gerukt, 
zeer spoedig vloeibaar en loopt weg; en ook de steng zelve 
wordt niet lang daarna slap en tevens verspreidt hü een 
zoo sterk stinkende lucht, dat die de geheele ruimte zelfs 
van een vertrek vervult. Dit omhulsel pleegt in de herfst
maanden wat vroeger of later naar de verschillende weers
gesteldheid te breken en te splü'ten als een gezwel, als 
wanneer die rechte steel of schacht er uit komt, die men 
zonder het omhulsel te beschadigen er uit kan nemen. 
Ook moet niet verzwegen worden, wat ik geloof een 
wonder, ja meer dan dat te kunnen noemen, dat, wanneer 
het hulsel uit de holte is gerukt nog in zün geheel en 
ongedeerd voordat het don steng te voorschü'n doet komen, 
en dan in een kast gelegd wordt of in een of'anderen 
hoek van het huis, het na verloop van een of twee dagen 
den steng in zün geheele en ware grootte doet uitkomen; 
toen ik deze getuigenis van meer dan één geheel betrouw
baar man had gehoord, heb ik ook zelf de proef willen 
nemen en zoo heb ik in een verbolgen plaats van mün 
studeervertrek twee zulke omhulsels weggelegd en met 
eigen oogen de waarheid ervan bevestigd gezien. De stof 
van den steng is zwamachtig, los, lichter dan een veer, 
gevlekt, van aschachtige kleur, van een doorloopende 
opening voorzien, die kaal en als 't ware glad gemaakt is, 
beneden breeder, aan 't eind nauwer. De steng is rond 
en bereikt ongeveer een lengte van twee palmen; sommigen 
zeggen dat ze er ook gevonden hebben van drie palm 
lengte. Daarop bevindt zich niet als op een paddestoel 
de hoed of deksel, maar een helm of muts, kegelvormig 
büna er over heen, die er af kan genomen worden, overigens 
van de gedaante van een eikel, behalve dat de huid netvormig 
is, zooals men de uierzak van de koe met ruitvormige 
strepen zich ziet vertoonen. Het bovenste stuk met meer 
ineenloopende rimpels heeft een opening die een sterke 
geur uitwasemt en daarom vaak met vliegen is bezet. 
Dit kapje van den steng is éénkleurig, ik heb het zelfs 
dikwüls voordat ik dit opstelde, zwart gezien op den 
geheel witten steng, maar dit moest aan den ouderdom 
toegeschreven worden, want bü het verwelken gaat de 
witte in koolzwarte kleur over; soms gaat ook de kleur 
van de muts van vaalgrauw in groen over, dat niet lang 
daarna in bruingeel verandert. Tot dus verre hebben wü 
van dit gewas, zooals het bestaat uit omhulsel, steng en 
eikelvormigen helm, de gedaante zoo getrouw mogelük 
beschreven; waarom ik er echter den naam van Phallus 
aan gegeven heb, is gemakkelijk te verklaren, ja, is ieder 
duidelijk die zelfs maar aan den drempel Griekenland 
heeft begroet. Dat kwam door de gelükenis die het heeft 
met het van leder of vijgenboomhout vervaardigd voor
werp, dat bü de vaak beschreven plechtigheden van den 
eeredienst het dwaze heidendom placht rond te dragen; 
dit had het bügeloof Phallagogia, het voorwerp Phallus of 
Ithyphallus genoemd. Wat belet nu bü een nieuwe zaak 

een nieuw woord te gebruiken? aangezien ook do ver
scheidenheid der zwammen verschillende namen heeft 
gevonden, onder welke sommige sponsachtigen, anderen 
ei- of vingervormigen, sommigen pruimvormigen genoemd 
worden. Overigens, of onze Phallus onder de klasse dei-
zwammen moet worden opgenomen, zou ik niet als zeker en 
uitgemaakt durven bepalen, daar ik geen oordeel wil uit
spreken vóór dat van anderen die daarvan meer verstand 
hebben; de lichtheid evenwel en losheid der stof en (wat 
de eerste voorwaarde voor het ontstaan der zwammen is) 
het verzurende sap der vochtige aarde, getuigen dat hü tot 
de geslachten der zwammen behoort, ofschoon de vouwen, 
die hier niet voorkomen en wel bü de zwammen, daartegen 
pleiten; geen spoor is hier ook van het deksel dat meteen 
steel samenhangt, daar immers de muts die de plaats van 
het deksel inneemt, zonder schade er afgenomen kan 
worden; bovendien is de plaats van ontstaan er mede in 
strüd, daar toch deze plant alleen in de duinen, en slechts 
daar waar oude helmplanten zyn, voorkomt; zwammen 
daarentegen, verklaren de schrüvers eenstemmig, dat ont
staan op moerassige, vervuilde, door rotting morsige plekken, 
dicht bü de wortels van eikeboomen. 

Tot zoover had ik geschreven toen juist een brief tot 
mü kwam van Petrus Matthiolus, een eerste kenner van 
planton, mij toegezonden door Joannes SambucusPaimonius, 
een man van onvergelükelüke geleerdheid en even groote 
beschaving. Terwül ik deze met belangstelling doorloop, 
stoot ik op de vermelding van Tutigus cervinus of herten-
zwam, en getroffen door het nieuwe van deze zaak, en 
d:iar ik dadelük de hoop opvatte dat dit hetzelfde onder
werp betrof als het müne, las ik met meer begeerightid 
dan oplettendheid, omdat het op het eerste aanzien in 
sommige opzichten met onze plant scheen overeen te 
komen. Toen ik echter by herhaalde lezing alles zorg
vuldiger in mü opnam, bleek het van het onze te ver
schillen, van dat eene toch beweren de jagers dat het 
onder den grond in de wildparken ontstaat. Het onze 
ontstaat in de duinen even benoden de oppervlakte van 
het zand in dichte helmplanten die de legers van hazen 
uitmaken. Het eene wordt beschreven als van een bolronde 
gedaante, gelijk aan andere truffels, het onze is langwerpig 
rond; het eene is aan den buitenkant zwart, het onze ge
vlekt en aschkleurig. Wel echter komt overeen dat die 
schrüver vermeldt dat sommige züner planten voorkomen 
in gedaante van Phallus, maar wat hü verhaalt dat aan 
den eenen kant de eikel, aan de andere züde kogeltjes 
gezien worden, is aan onze plant geheel vreemd. Dit moge 
ik ten slotte nog toevoegen dat die knol of dat omhulsel, 
zoo als het uit de helmplanten groeit of er door verborgen 
wordt, in de taal der duinbewoners naar zün ronde vorm 
„ungerseieren" genoemd wordt, dat beteekent: eieren van 
spoken of booze geesten. 

AQUARIUM EN TERRARIUM. 
et is van 't jaar een beste herfst voor de 
gelukkige bezitters van aquarium en terrarium 
geweest. Midden in den zomer heb je er lang 

zooveel plezier niet van als in 't najaar en in de 
lente; bij groote hitte is 't water veel lichter onbruik
baar en ook de sterfte is veel aanzienlijker en de 
algen zijn veel lastiger. 


