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Vragen en Korte Mededeelingen. 
Ondergeteekenden wenschen te komen tot de op

richting van eene 
Nederlandsche Mycologische Vereeniging 

in den geest van de Société Mycologique de France. 
Zij hebben daarbij zoowel de wetenschappelijke 
beoefening der Mycologie op het oog, als de eischen 
van het dagelijksch leven. 

De tentoonstellingen van paddestoelen in de 
laatste jaren in verschillende Nederlandsche steden 
gehouden, deden opmerken hoeveel belangstelling 
er in ruimen kring voor zwammen bestaat. 

Velen echter die hiervan een dieper gaande studie 
zouden willen maken, laten dat denkbeeld varen: 
Ie omdat het moeilijk is hierin voorlichting te vin
den; 2e omdat er in onze taal weinig geschriften 
over bestaan en de buitenlandsche standaard-werken 
voor velen te kostbaar zijn; en 3e omdat hier te 
lande geene vereeniging is die beoefenaars en lief
hebbers der Mycologie tot elkaar brengt. 

Een en ander geeft ondergeteekenden aanleiding 
te trachten eene Vereeniging op te richten die zich 
in de eerste plaats de bevordering der kennis van 
hoogere en lagere zwammen van Nederland en hare 
Koloniën ten doel stelt en tevens wil letten op 
practische quaesties welke met mycologie samen
hangen, bijv.: in hoeverre hun gebruik als volks-
voedsel zich laat vermeerderen. 

Dit doel verineenen zij in den kring der nieuwe 
vereeniging te bereiken door vergaderingen, tentoon
stellingen, excursies, determineeren van zwammen, 
verbinding met buitenlandsche vereenigingen, uitgave 
van geschriften en plaatwerken, bevordering der 
teelt van eetbare zwammen, onderrichting betreffende 
het gebruik als voedsel enz. 

Zij noodigen U uit aan het adres van den Gede
legeerde der voorloopige commissie (J. Ruus, Zomer-
luststraat 8, te Heemstede) bericht te zenden of U 
tot de oprichting eener dergelijke vereeniging met 
hen wilt samenwerken, in welk geval eene oproeping 
tot eene vergadering zoo mogelijk nog in September 
zal volgen. 
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Rotterdamsche Natuurhistorische Club. 
V e r g a d e r i n g :20 Mei 1 0 0 8 in d e D i e r g a a r d e . 

De voorzitter, de heer Haverhorst, opent deze vergadering, 
waarna in de.eerste plaats aan de orde is de verkiezing van 
een voorzitter in do plaats van den heer Haverhorst, die als 
zoodanig had bedankt, aangezien hij om gezondheidsredenen 
de stad gaat verlaten. 

Bij de stemming verkreeg Dr. Büttikofer de stemmen van 
alle andere leden, en verklaarde daarna de benoeming aan 
te nemen. Met een korte toespraak overhandigde uu do 
scheidende voorzitter aan Dr. Büttikofer den voorzitters
hamer, waarna de nieuwe voorzitter het woord nam en 
den heer Haverhorst namens alle leden dankte voor het 
vele, dat hij voor de club gedaan heeft. Spr. herinnerde 
er aan, hoe de heer Haverhorst vanaf de oprichting dor 

club — waartoe hij zoo krachtig had medegewerkt — haar 
voorzitter was geweest en gedurende dien tijd zijn beste 
krachten had gegeven voor den bloei der club en steeds 
het zijne had gedaan, om de vergaderingen zoo gezellig en 
aantrekkelijk mogelijk te maken en toch het wetenschappelijk 
peil voortdurend had weten hoog te houden. Spr. hoopte, 
dat de heer Haverhorst weder spoedig volkomen hersteld 
mocht zijn en zich nog velo jaren zou kunnen wijden aan 
zijn geliefkoosde studie. Als een stofïelijk bewijs van hulde, 
bood hij den heer Haverhorst, namens alle leden, een lonpen-
microscoop aan, dat, naar hij hoopte, hem bij de studie der 
micro-lepidoplera van veel dienst zou kunnen zijn. 

De heer Haverhorst bedankte voor het keurige en practische 
geschenk en gaf de verzekering, dat hij steeds de gezellige 
uren, hier doorgebracht, in aangename herinnering zou 
blijven gedenken. 

Hierna namen de gewone werkzaamheden een aanvang, 
waarbij de heer J. G. Z ö l l n e r melding maakte van de 
wijze, waarop een koningin van Vespo ixcrmanica F. bij 
hem overwinterd heeft. 

Het dier was in het najaar komen binnenvliegen on werd 
opgevangen in een glas, dat met een papieren deksel werd 
gesloten. Door het deksel stak spr. een vierdubbel gevouwen 
strook vloei, om op een gemakkelijke wijze de lucht in hot 
glas eenigszins vochtig te kunnen houden. Inplaats dat de 
wesp zich met de voorkaken in het vloei of in het papier 
vastbeet, zat ze soms langen tijd op den bodem van haar 
verblijf, dan weer klom ze tegen de vloeistrook op en hield 
zich daar dan dagen lang met de poolen vast. De vleugels 
waren bijna steeds dicht langs het lichaam geplooid. Toen 
de vorst ingevallen was, lag ze op een morgen op zijde op 
den bodem van het glas, nu ook met do poolen langs het 
lijf. In dien toestand is ze gedurende de dagen van de 
grootste koude blijven liggen. Later kw'am ze echter weder 
bij. Werd de kamertemperatuur wat hoog, dan bewoog ze 
zich met wat meer levendigheid in haar winterverblijf, en 
tweemaal dat spreker een paar druppels water daarin liet 
vloeien, was het duidelijk zichtbaar dat ze dronk. 

De heer v. d. Hoop liet als curiositeit zien een schilderijtje 
uit Tyrol, geschilderd op spinrag. 

De heer Dr. B ü t t i k o f e r vertoonde een „wandelend 
blad" met eieren uit Java. 

Do heer Dr. P r i n s vroegen verkreeg inlichtingen omtrent 
een doos met exotische vlinders, die hij ter bezichtiging stelde. 

De heer v. d. H o u t e n gat' enkele planten rond, door hem 
op eenige ruigten verzameld. 

De heer J a n s e n besprak het geslacht Lactuea, waarvan 
hij alle inlandsche soorten liet rondgaan, benevens de over
blijvende, niet inlandsche Lactuea perennis, met blauwe 
bloemen. 

De heer De K o n i n g gaf aan do hand van levende ex. 
een overzicht van de in ons land voorkomende waterslakken. 

De heer W i l k e vertoonde een CMoreosa spec, met prachtige 
gele bloemen uit West Afrika. 

De heer L i n d e m a n s deed interessante mededeelingen 
aangaande het vlindprgeslacht Fanessa, waarvan hij tal van 
merkwaardige ex. ter tafel brengt. 

Aan het eind der vergadering richtte de voorzitter enkele 
woorden tot den heer Buis, die eveneens de stad gaat ver
laten, maar tot aller vreugde toch lid der club blijven kan. 

V e r g a d e r i n g 3 0 J u n i 1908 . 
De voorzitter, Dr. Büttikofer, opent de vergadering, waarna 

de heer .1. G. Z ö l l n e r een zeldzame rups ter tafel brengt, 
gevangen op de excursie naar Maarsbergen, benovens kiem
plantjes van do, eenige vergaderingen geleden door den 
heer Wilke vertoonde, waterplant Aponoycton uit Madagascar. 

De heer De K o n i n g vertoont Argulm foliaceus, welk 
diertje veel op karpers, stekelbaarzen enz. voorkomt. 

De heer W i l k e laat zien Cheüantlies radtato uit Brazilië, 
merkwaardig wegens hel omwindsel, dat onder de bladen 
voorkomt; verder Mesembryantlionum testiculatum en 
Sehizanlh us papilionaceum. 

De heer J a n s e n geeft rond een te Rotterdam gevonden 
ex. van Choriapora tenella Pull. 

De heer L i n d e m a n s bespreekt Bysdaemonia. horeas 
Cmw* een Saturnide uit Trinidad. 

De heer A. J. Z ö l l n e r doet interessante mededeelingen 
aangaande door hom gevangen mierenyasten. 

De heer Dr. B ü t t i k o f e r toont èen rups, alhier ver
droogd in tabak gevonden. 

De heer W a c h t e r iaat circuleeren Atriplex toctntatumXr. 
(Zeeland) en Rubus laclniatus met merkwaardig gedeelde 
bladeren. W. H. WACHTER, Secr. 


