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PADDESTOELEN. 

W e zullen er maar weer mee beginnen. Het 
seizoen is er. Half Augustus zag ik de bodem 
van een denneboschje bij Zwolle (Boschwijk) 

al geel van de cantarellen, en het fijne eekhoorn
brood groeide er al volop, kerels van een pond het 
stuk. Het lijkt mij toe, dat het niet alleen een vroeg, 
maar ook een goed paddestoelenjaar zal worden. 

Wat mij van middag trof op een wandeling in 
de duinen bij Gastricum dat is de groote menigte 
van de uiterst giftige witte Amanita, die daar stond. 
Ik zou er misschien 
niet zoo op gelet heb
ben, indien niet een 
half uurtje te voren 
een arbeider ons ver
teld had, dat er in de 
buurt al manden vol 
champignons gezocht 
waren; ze werden 
opgezonden naar Am
sterdam en Haarlem. 

Nu geloof ik gaarne 
dat een ervaren krui
denzoeker de echte 
champignon minstens 
evengoed van de ge
vaarlijke knol-amani-
ta kan onderscheiden 
als ik. Toch kon ik 
het niet laten eens 
op een blaadje van 
mijn schetsje twee groepjes naast elkaar te zetten van 
beide soorten (zie volg. blz.); eigenlijk om mij zelf nog 
eens te oefenen in het onderscheiden. Maar ook een 
ander kan er zijn nut mee doen. Waar een boschje 
hakhout aan een weiland grenst, kunnen ze even 
dicht bij elkaar komen te staan, als op het papier zelf. 

Ik heb precies, zonder overdrijving of opzet, de 
jonge en oude exemplaren, van de echte en van de 
giftige, geteekend, zooals ik ze vond staan. En nu 
mogen de oudere voorwerpen onmiddellijk kenbaar 
zijn aan de kleur van de plaatjes (die bij de eet
bare champignons eerst rose of vleeschkleurig, 
later bruin zijn), bij de jonge exemplaren van den 
zwam zijn ze bijna even wit als van de giftige. 

Ook de uiterlijke vorm, de gedaante van de jonge 
gifzwam kan, zooals ge ziet, zoo misleidend over
eenkomen met de echte in zijn prille jeugd (en juist 
die jonge champignons worden het meest gezocht 
en het duurst betaald), dat een vergissing altijd 
mogelijk blijft. Vooral de vormen van een variëteit 
van de champignon, die ook in bosscheh voorkomt 
(links onderaan gezet), kunnen op het eerste ge-

Helvella lacunosa rechts in doorsnee. 

zicht ook een kenner een oogenblik doen twijfelen. 
Inderdaad maar een oogenblik; wie een bepaalde 

soort paddestoel eenmaal goed kent, verwart die 
niet meer met een andere; maar indien zoo iemand, 
zoo'n deskundige, moet zeggen waaraan hij het ziet 
dat het de echte is, wat dus het eigenlijke kenmerk is, 
dan blijkt het meestal een niet te beschrijven iets 
te zijn, dat hem zegt: hij is het of hij is het niet. 
Het is een habituskenmerk, een zeker iets, dat niet 
onder woorden is te brengen. 

Daarom is het zoo 
gevaarlijk, als zorge-
looze kinderen of on
ervaren volwassenen 
een maaltje cham
pignons in h-.t wild 
bij elkaar gaan zoeken. 
Ook moet iemand die 
uit een boek of door 
een plaatje de giftige 
van de echte heeft 
leeren onderscheiden, 
zich niet verbeelden 
onfeilbaar te zijn; laat 
u eerst eens de echte 
en de valsche beide 
nog gesloten in zeer 
jongen toestand naast 
elkaar voor u neer 
leggen. 

Ten slotte geven 
de zwakrose plaatjes van de champignon en de knol 
van 'de Amanita bij twijfel den doorslag; maar wie 
twijfelt is al voorzichtig; juist bij niet-twijfelen is 
er gevaar. Wie ze eens heeft onderscheiden, kan 
het voor altijd. Niet dat zoo'n vergissing altijd 
noodlottig afloopt; in verreweg de meeste gevallen 
komt het niet verder dan tot een uurtje buikpijn. 
Maar zelfs dat is niet noodig en het zou erg 
jammer zijn ook. Nu de vooringenomenheid, de 
dwaze afkeer tegen paddestoelen, zoo langzamerhand 
verdwijnt en plaats maakt voor belangstelling, kan 
een enkel vergiftigings-geval, door een krant ver
meld en door alle blaadjes overgenomen, weer veel 
bederven. 

Ik heb hier terwijl ik dit schrijf, voor mij liggen: 
een ongeschubde Amanita bulbosa een soort, die 
het meest op een echte champignon lijkt, en een 
Psalliota silvestris, die het meest op een gifzwam 
lijkt. Voor mij verschillen ze meer dan een appel 
en een peer, dan een kers en een pruim, ik zie 
inderdaad meer verschil dan overeenkomst; maar 
dat is routine. Daarom vroeg ik zooeven aan iemand 
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Boletus granulatus ; de kleintjes links zijn jonge Helvella's. 

die in het geheel geen verstand van paddestoelen 
heeft, of hij eens een verschil wou opzoeken tusschen 
de beide even oude zwammen. En het eerst wat hij 
of liever zij doet, is: ze onder de neus houden. 
//Deze stinkt (de giftige) en die ruikt niet zoo vies, 
haast zou ik zeggen lekker, in vergelijking ten 
minste." Dat was de champignon. 

Bij halfwassen exemplaren geven de gekleurde 
sporenplaatjes een onmisbaar kenmerk. De voetknol 
is niet altijd duidelijk bij Amanita en bij de cham
pignon kan de voet 
van den steel zoo 
verdikt zijn, dat het 
een k n o l lijkt. 
Werkelijk gevaar is 
er alleen, wanneer 
zeer jonge exem
plaren w o r d e n 
ingezame ld , en 
zy niet gehalveerd 
worden vóór het 
koken. 

Het is jammer 
dat juist deze cham
pignon met zijn ge
vaarlijke dubbel
ganger cfe eet-zwam 
is geworden. Zijn 
verraderlijk naboot
sen van een goede 
soort heeft de heele 
mooie zwammen-
wereld in discrediet 
gebracht. 

De ander, die ik hier getee
kend heb, (Boletus granulatus) 
is ook een beste eetbare zwam, 
een gaatjeszwam, een boletus-
soort, familie van het eekhoorn
broodje (Boletus edulis). Stellig 
heb ik er van middag in een 
uurtje driehonderd (jongen oud) 
bij Gastricum aan den weg 
naar zee gevonden, op een ter
rein van een paar hectare. Het 
was een oud en ijl dennebosch; 
wat te grassig van bodem, om 
veelbelovend op het stuk van 
paddestoelen te zijn; toch viel 
het mee. Deze Boletus is er nu 
eens een, die jedetermineeren 
kunt, wat veel gezegd is voor 
een Boletus. Hij heeft een paar 
kenmerken die zoo duidelijk 
zijn, dat de verstokste twijfelaar 
zeker van zijn zaak is. 

Een Boletus, een gaatjeszwam, is geen melk-
zwam niet waar? Hij laat geen druppels kijken bij 
verwonding; nu, deze ook niet bij verwonding, wel 
zonder verklaarbare oorzaak ; de onderkant van den 
hoed, de gaatjes vlakte, om het zoo te noemen, 
vertoont een menigte fijne druppeltjes van een wit 
vocht. Doch alleen zoolang de poriën nog gesloten 
zijn. Is de zwam geheel uitgespreid, als een halve 
bol of nog platter, dan is die onderkant droog en 
blijft droog. 

Links eetbare chuinpignons (Praterella, Psaliota) rnchts de giftige Amanita bulbosa; vijf stuks np verschillende leeftiidnt), 
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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. 


