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PADDESTOELEN DETERMINEREN. 
j k ben den heer Heimans zeer dankbaar over het opstel, 

hetwelk hij onder bovenstaanden tietel in afl. VII van 
s dit tijdschrift plaatste. 

Mijn doel was de mycologen van Nederland aan de praat 
te krijgen, teneinde de jongeren het spoor te wijzen, waar
langs ze, veilig en zeker, al is het ook met veel moeite en 
inspanning, het doel zullen bereiken. Onze redacteur, mijn 
leermeester in menig opzicht, is voorgegaan; hij heeft den 
handschoen voor Mej. üestrée's boek opgenomen en zijn 
oordeel gezegd. Ik hoop, dat hiermede de baan is geopend 
voor een eerlike kritiek, en er nog velen zullen opstaan, 
't zij mét of tégen hem de verschillende flora's besprekende. 
Er zijn immers in Haarlem, den Haag en A'dam, padde
stoelen-liefhebbers, die er studie van hebben gemaakt en 
ondervinding op het gebied van determineren hebben opge
daan. Laten ook zij hun mening zeggen, dit kan niet anders 
dan gunstig werken èn voor het populair worden der nog 
vaak geminachte scheppingen in bos en veld, èn voor de 
jongeren, de talloze leden der N. N. V. die weg noch steg 
welen in de wereld der champignons. 

baat ik kort de konklusies formuleren waartoe de heer 
Heimans komt; 

\. Paddestoelen leren kennen, is zeer moeilik; 
2. Destrée's boek zit vol fouten en onnauwkeurigheden, 

is lastig; 
3. Destrée's boek bevat veel goeds; 
4. Conslantin et Dufour is nog lastiger en is niet zo weten

schap pel ik ; 
5. Een flora moei alles geven of niets; 
0. Een flora is voor beginners niets waard. 

Over I zijn wij allen het zeker eens. Wat slaat onder 3 
heb ik ook beweerd. Wij mogen hel daar niet bij laten. 
Ook niet wachten tot er een tweede druk van komt, dat 
kan nog lang duren. De grote vraag is dan nog of Mej. 
Deslrée de nodige veranderingen kan en wil aanbrengen. 

De Nederl. Botan. Ver. die het boek heeft uitgegeven, 
kon met vereende krachten zeker iets goeds leveren. Daar
mee zouden velen geholpen zijn. Wie spoedig helpt, helpt 
dubbel, zegt het spreekwoord. Dat is hier ook waar met 
betrekking tot onze naburen de Duitsers. Michaël heeft reeds 
een flora aangekondigd Laten wij hun met een goede 
hollandse voor zijn anders zullen de meesten naar de duitse 
uitgave grijpen en eigen werk blijft ongekend en ongekocht. 
3. Het boek zou „veel goeds" be
vatten. 't Is waar 't geeft.een vrij 
aardig stuk physiologie en morpho
logic (37 bladzijden) vooraf, en een 
uitvoerige beschrijving bij iedere 
soort; het k on uwer goeds bevatten; 

«. wal synoniemen bv. Michael 
geefl Deel II No. 61 Russulina 
Intea, Schrot. Waar moet ik die 
zoeken in Destrie. M. III, No. 80. 
Russuia citrina, Gillet. Waar schuilt 
die in D. ? Wat is Aminita 
citrina, regalis en bulbosa? 
Is Agaricus roseus Buil = 
Mycena rosea = Mycena 
pura Pers. in Deslrée •.' En 
(xeoglossum glabrum = 
G. hirsutum'! En Russu-
liopseslaccata Schrot,var. 
ametyslina in Michael = 
Laccaria laccata, Vaill. in 

Ken, die wel te deterniineeren is. 
Huorntjcs v:tn overvloei (Tüientrompeie; Crateretlua cornnc-opioute*). 

Conslantin et Dufour = 1 in Deslrée•; Psalliola viridnla 
Schaeff = Slropharia aeruginosa, enz.: 

h. meer en eigen tekeningen, vooral in de labellen; 
•c. achter de geslachten in de ontbindingslijsten de pagina 

aangeven; 
d. nog een derde lijst opnemen, al is die naar frans model 

gemaakt; 
e. er een verklarende lijst der geslachtsnamen bijvoegen, en 
f. hollandse namen, zoals „Krulzoom" voor de geslachten. 
Wellicht weten anderen nog meer! 
4. Dat de franse flora lastiger is, kan ik u niet toegeven. 

En ik ken er meerdoren, en u kent ze ook, die met u hierin 
van mecning verschillen. Laten ze maar eens spreken. „Zij, 
cl. i. Constanlin et Dufour, scharrelen met de groote en de 
kleur"! Beide, ' t i s waar, kunnen noga l uiteenlopen. Het 
eerste is in de flora .verholpen dooi- de grenzen zeer ruim 
te nemen; het twede door soorten, die veel variëren in twee 
oX meer rubrieken onder te brengen. Ik vind ook de 'Aie ujst 
in Destrée makkeliker dan de eerste, omdat je direkt een 
verdeling in vieren hebt, naar de sporen. Dit is geen lastig 
kenmerk, bovendien moet men toch, ook al gebruikt men 
de eerste tabel, de kleur der sporen kennen. Ik kom sneller 
klaar met de franse dan met de hollandsche. Of dat nu ligt 
aan de „minder vvotenschappoliklieid" weet ik niet. Wat 
geefl het ook of Destrée zo wetenschappelik is! Wat geeft 
het als in een kunstig samengestelde brandkast een schat 
geborgen is, als ik het geheime slot niet ken'? Neen, Destrée 
is niet alleen voor beginners te moeilik, maar ook voor meer 
gevorderden. Ik ken nu ongeveer 120 soorten. Ik heb sedert 
mijn vorig opstel werd geschreven reeds twee herfsten aan 
de paddestoelen besteed en het heeft me veel genoegen 
gedaan, ook al kon ik niet achter den naam komen van 
mooie en naar ik meen tipiese soorten. Zo zag ik begin 
October in 't Slerrebos tussen beukeblaren twee teer blank 
en slanke hoedjes opgeschoten. Je zag i n den watcrigen 
stengel, terwijl uit hel fljn gebogen hoedje een rose schijn 
n tegen glom. De plantjes waren sneeuwwit. Ik heb gezocht 
bij Hygrophorus en Bussuia, maar kon het niet vinden. 
Denzelfden dag vond ik een viertal-grote Boletus. . . . , met 
korten steel en groten platten hoed, die op de grond rustte; 
van boven bezet met talrijke zwarte schubben, van onder 
met grote hoekige poriën. Met B. Strobilaceus klopte de 
beschrijving niet. Zij groeiden op een vochtige plek in een 
gemengd bos, tussen he4 gras langs den weg. 

Zo hen ik aan de 

'y^f konklusie gekomen: Een flora moei alles geven ol 
niets, 't Is de vraag: a. Is hel 
mogelik.' (*. Is het wenselik'? Latei 
wij eens even bekende flora's nemen 
Suringar bevatte langen tijd nieli 
anders dan wilde planten, en daai 
niet allo soorten bekend waren, ooi 
deze wilde niet eens alle. (Dus eei 
geheel; je zocht er niet in wal he 
boek niet beloofde. H.) Heukels nan 
verscheidene gekweekte op, lani 
niet idle. (Niet goed. H.) Heiman 

en Thijsse nog mindei 
(Nel zoo min. H.) Destré 
zal ook niet alle paddt 
stoelen hebben opgenome 
die in Nederland groeiei 
(Voor zoover ze beken 
waren, H.) Uw klei-paddi 
stoeltjes zijn daarvoor ee 
bewijs. En wie weet hoi 
veel er nogkunnengroeit 
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in 't Oosten en Zuiden van ons land. (irole streken zijn of niet 
of zeer onvolledig doorzocht. Waar Deslrée dus niet alles 
kan geven, is het bovendien wenselik, omdat wc hier staan 
voor een nog onbekend gebied, dal we eerst met het voor
naamste op de hoogte worden gebracht. Eerst als in a.Ue 
hoeken van 't land leden der N. N. V. aan 't paddestoelen 
determineren zijn, worden de zeldzame soorten ontdekt. En 
nooit krijgt men ze aan den gang met de tegenwoordige 
I lestrée. 

IJ zegt (0). Een flora is voor beginners niets waard. Dit 
is niet naar mijn zin. Uw raad: „Ga met goede kenners 
mee" is totaal in Twente en de meeste streken van ons 
land onuitvoerbaar. Hier geldt de spreuk: lied u zelven. Zo 
moest ik met de grassen en andere wilde planten doen, zo 
deed ik het met mossen, zo zal hel ook met de paddestoelen 
gaan. Hel moeiliksle eind heb ik achter den rug. Elk jaar In 
Sepiember begint de studie. Eerst worden dan weer de 37 
bladzijden phisieologie en morphologic doorgewerkt, dan ga 
ik er met de bus op uit en tuis worden de zes boeken er 
bij gehaald. Mijn Destrée dateert van 15 Wijnmaand '04, 
Michael en C. el D. een jaar later. Ik herinner me nog goed, 
dat ik naar aanleiding van een opstel in De L. N. er op 
uilloog om een Laclarius en eon Boletus te vinden. In hel 
Storrebos slaagde ik naar wens. De Lactarius was L. piperatus. 

De lioletus kon ik niet verder determineren, 't moet B. 
subtomentosus geweest zijn, die ik in volgende jaren op 
dezelfde plek meermalen vond. Ik heli er na dien lijd heel 
wat in handen gehad en ik ken er nu verscheidene op hel 
oog terug, maar weet lang niet altijd waar ze In de flora 
slaan. Als een goed kenner in deze streken kwam, hij zou 
aardig wat kunnen vinden en mij menige opheldering geven. 

Mei J907. 

Voor eoue behoorlijke rangsohtkklng der stof voor dit 
opstel is liet gewonscht, dal ik u de aanleideiule oorzaak 
van dit opstel doe kennen. Die oorzaak was - mijn 

buurman. Als ik u hem voorstel ij; hel niet, opdat go zoude 
weten, hoe lang, hoe dik, hoe blond, etc. hij is, maar wel, 
dat hij is — een Fries; een Fries, die als echte Friesche 
zoon van de platte landen in ons Noorden een liefhebber 
Is van alles wat onze Noordsche broeders daar het liari 
doet laaien: schaatsenrijden, roeien en zeilen, maar vooral: 
kievitseierenzoeken. Van dit echt Friesche vermaak is mijn 
buurman oen liefhebber en aangezien hij ontdekt had, dal 
ik als Hollandcr-bcnoorden-Alkmaar en later Texel-bewoner 
nog al iets van de edele eier-raperskunst had opgedaan, 
kon het niet anders, — niet waar? of we hadden zooveel 
contact, dat onze gesprekken in de maanden Maarten April 
er toe leidden en onze wandelingen er zich naar richtten. 

Het heeft altijd zijne eigenaardige bekoorlijkheden, dat 
opdiepen der herinneringen nit onze jeugd, den gulden tijd 
tusschen servet en tafellakon vooral! Maar bovenal, als de 
herinneringen niet vrij zijn van het verschalken van kodde
beiers, als op «verboden terrein» of in «gesloten tijd«. Hoe 
je er dan toekwam ze te laten vallen, — 't was of je hart 
brak — of ze te verstoppen, zonder ze later te durven 
halen, hoe vastgevroren zo konden liggen, hoe vaak je ze 
voorbijliep, etc., etc. Met die «ze» bedoel je nooit anders 
dan do eitjes, welke tweemalen minstens een hart in gloed 

Zo meen ik dat hier llussula adusta en nigricans beide 
voorkomen. Nyclalis vond ik verleden jaar veel, dit jaar 
weinig. Nu noemt Michael fi. adusta liet eerst als groei
plaats voor Nyctalis, terwijl Destrée zegt: „alleen op B. 
nigricans aangetroffen". Wie heeft hiervan ondervinding'? 
(Den '10lle" Nov. van dit jaar heb ik in één bosch bij Zwolle 
(Wipstrik) R. adusta en nigricans gevonden beide mei Nyc
talis. H.) 

In Destrée staat als tekening bij Bhizopogou een recht
hoekige figuur, terwijl alle Bhizopogon's, die Ik hier heb 
uitgegraven (wel tien) den eivorm hadden, staande met de 
punt naar beneden. (Zie de fig. blz. 90, XI, I). L. N. door mijn 
zoon naar de natuur geteekend.) In het schrale zand lussen 
jonge donnetjes leken het, opengesprongen, kleine bekertjes 
met 'n bruine vloeistof gevuld. 

Wie heeft deze meer gevonden'? 
Kn nu ten slotte. 
Wal moet er gedaan worden om de studie der padde

stoelen te vergemakkeliken'.' Hadden wij maar alvast zoo'n 
Wandelboekje, zou ik zeggen. Doch dat is niet voldoende. 
Er moet van Destrée een twede beknopte uitgaaf komen, 
waarin alle eens of twee koer gevonden soorten worden 
weggelaten en de overige zeldzame soorten met kleine 
letter gedrukt. 

Zie verdere eisen in hel begin genoemd. Feu boek voor 
beginners met dr 500 soorten, een boek voor meer gevor
derden mei ruim 000 soorten. Zou het zo niet gaan.' Wal 
dal hindert'? niets, maar dat hel-p',. Helpt om de leden der 
afd. aan het naam-bepalen te krijgen. En zo lang dat niet 
gebeurt komt men er noch in noch achter. 

Denekamp, Dec. '07. J. I!. MEISNINK. 

zetten, namelijk dat van den vinder en dal van den per
soon, die, liefhebber van iets delicieus, ze verorliert. 

En op wat wondere plaatsen je ze vond.' Trots alle regels 
vond je de uitzonderingen. En zoo'n uitzondering op den 
regel: »de kievit logt de eioren op lage plaatsen^ was hel, 
die mijn buurman me eens toonde. Mij had twee kievils-
eieren op een heuvel gevonden. Ze lagen er nog en hij lid 
me het wonder in de kievitswereld zien. Werkelijk, liet was 
zoo! We lieten alle vier eieren leggen (geen drukfout, Red.) 
en vereerden ze toen aan een liefhebber. 

Maar wal nu het gekst mij toescheen was, dat ik opeen 
der eerste dagen van Mei ontdekte, dat hel gedrag van d(-
kieviten daar in den omtrek niet dal, was van beroofden. 
Het wijfje liet haar droevig gekrijt In mineur niet hooreu, 
maar was angstig als een, die nog in het volle bezit van 
haar schatten was. Het vloog haastig weg, als ik naderde 
on gedroeg zich geheel en al als een, die eieren had. De 
lijd was nog te kort verloopen sedert wc de eieren hadden 
meegenomen, rial ze alweer een nieuw nest kon hebben. 
Dus: het was zeker een ander; er moesten dus nog eieren 
in de buurt liggen. 

En zoo was het. We vonden ze ook, doch niet zoo heel 
gauw. Dit kwam doordat we eerst één ei vonden, dat ons 
van 't spoor bracht. 

Doch laat ik na deze reeds vrij lange inleiding mijn «dag-
hoek« raadplegen en regelmatig het verloop schetsen. 

7 Mei. Ik vind het nest, als hel ten minste een nest mag 

OBSERVATIE VAN EEN KIEVITSNEST. 


