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Een ander kenmerk van de jeugdige zwam is zijn 
kleverigheid bij vochtig weer. De mooie kleur van 
het hoedvel staat als koffiebruin opgegeven; ik 
vond ze van daag van bleekgeel, als zeemleer, door 
caféau-lait heen, tot donker kastanje-bruin toe. 

Dat is evenwel alleen het velletje. Licht ge dat 
er af — het gaat heel gemakkelijk, net als bij de 
gele Boletus — dan houdt ge een zuiver witte droge 
hoed over. Het vleesch er onder is weer geelachtig. 

Het kenmerk, dat de plant zijn naam granulatus gaf, 
vind ik het minst sprekend en lang niet altijd duidelijk. 

Er bevinden zich wel fijne witte of bruine korreltjes 
boven aan den steel; aan jonge exemplaren echter zijn 
ze niet of nauwelijks zichtbaar. Op het plaatje in 
Michael II No. 40 zijn die korrels beslist veel sterker 
uitgedrukt dan op mijn exemplaren uit Gastricum. Ook 

bevonden er zich bruine streepjes en langwerpige 
korrels meer naar onder op de steel der oude 
exemplaren. Ik heb dat, zoo goed 't ging, op het 
figuurtje aangeduid; ook het verschil in kleur en 
de kleverigheid (door aangehechte stukjes blad). 
Op de dwarse doorsnede blijkt de steel gevuld en eenigs-
zins gemarmerd te zijn. Hoe de allerjongste, tusschen 
de myceliumdraden verscholen Boleti granulati er 
uit zien, kunt ge ook uit de teekening opmaken. 
Maar wat die dingetjes links er tusschen, spierwit en 
keurig van vorm, er mee te maken hadden, begreep 
ik niet; totdat de ontdekking van een paar vaal
zwarte kluifjeszwammen op twee Meter afstand leerde, 
dat die witte dingetjes niets met Boletus te maken 
hadden en alleen begeerden op te groeien tot volwassen 
Helvella's lacunata. E. HEIMANS. 

OP DE G O O I S C H E HEIDE. 

J n bel Grooi-

MIDDAG. -
Boven trillende, roodbruine heidelanden, 
Is hevig zengend zonnebranden. 

De leeuw'rik zwijgt nu, geen windje zucht 
Door het moe-neerhangend loof der boomen, 
Waarin de voog'len zoetjes droomen 

Onder staalblauwe zomerlucht; 
Een enkel wit wolkje drijft hoog voorbij 
Werpt vluchtig een schaduw over de hei. 

„WITTE BERGEN". 
't Is alles stil nu; door loome lucht 
Soemt eenzaam een bij met zacht gerucht 

Van struik tot struik over bloeiende hei. 
Aan de kim een lichtgrijze wolkenbank, 
Verzamelt zich boven de heuvelen, die blank 

Blinkend zich scharen in rij. 
Laaiende gloed van zonnebrand, 
Is over Gooische heideland. J. GODEFROY. 


