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sfOet Comité voor de oprichting der Nederlandsche
'JY Mycologische Vereeniging heet u welkom te
/
dezer plaatse en dankt u allen voor uwe aanwezigheid; voorts zij dank gebracht aan Heeren
Directeuren van Teyler's Stichting, die ons in deze
schoone zaal ontvangen, en ook aan hen, die haar
sierden met zulk een fraai mycologisch kleed. »)
Het is nu mijn taak u het doel van ons samenzijn te ontvouwen. Ik kan dat niet beter doen dan
door als tekst mijner toespraak te kiezen art. 1 en 2
van het concept, dat naar ik hoop straks zal worden
het statuut van de in dit uur nieuw te stichten
vereeniging:
//Zij stelt zich ten doel de bevordering van de
kennis, de waardeering en het gebruik van hoogere
en lagere zwammen, in het bijzonder die van Nederland en de Nederlandsche koloniën.
„Zij tracht dit doel te bereiken door: gewone vergaderingen op geregelde tijden gedurende het najaar;
buitengewone (algemeene) vergaderingen, eenmaal
'sjaars; het houden van tentoonstellingen, al of
niet in verbinding met vergaderingen; het vanwege
de vereeniging determineeren van zwammen; de
verbinding met buitenlandsche mycologische vereenigingen; het aanleggen eener mycologische verzameling; het aanschaffen van mycologische werken;
de uitgave van geschriften en plaatwerken over
zwammen; de popularisatie van kennis aangaande
zwammen, hun levenswijze, nut en schade; de
bestrijding van de vooroordeelen tegen paddenstoelen!
de bevordering van het gebruik als voedsel, bepaaldelijk door het onderrichten der kenmerken
van de voor voedsel dienstige soorten en der vergiftige, waarmede deze zouden kunnen verwisseld
worden, alsmede door aanmoediging der teelt van
eetbare paddenstoelen; voorts door alle andere
middelen overeenkomstig den aard dezer vereeniging
en de besluiten der jaarlijksche vergadering.*
Met die voorlezing is voldaan aan de formule,
die men bij rechterlijke aankondigingen wel gebruikt:
En opdat niemand hiervan onwetendheid voonvende.. •
*) De gehoorzaal van Teyler's Stichting was voor deze
gelegenheid versierd met do fraaie paddenstoel-aquarellen
van Mevr. Kalfshoven, te 's Heorenberg, en van den heer
Ruys, te Heemstede. Eene keurige tentoonstelling van levende
paddestoelen, als «stilleven» uitgestald, was door de dames
Zijm en Gooi in orde gebracht. In de aangrenzende boekerijzaal had de heer Verwijnen een schat van mYCOlogische
boek- en plaatwerken opengelegd.
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Gaarne zou ik echter met dit inleidend woord
nog iets meer bereiken: u zooveel belangstelling voor
mycologie inboezemen, dat ge met ons overweegt:
,/Kijk, er zijn al heel wat vereenigingen in Nederland,
ook op natuurwetenschappelijk gebied, maar deze
ontbrak ons, en zij is waard gesteund te worden."
Is de Nederlandsche Mycologische Yereeniging
er eenmaal, dan zullen de paddenstoelen, in hun
oneindige verscheidenheid, zelf wel zorgen de belangstelling voor haar gaande te houden: wie wandelt,
moet ze zien, en wie ze ziet met het oog van den
natuurvriend, moet ze bestudeeren. Zij zijn een
typisch bestanddeel van het natuurlandschap, waarin
zij als 't ware het mystisch element vertegenwoordigen. Als in den herfst de bloemen verkwijnd
zijn, de bladen vallen, dan aanschouwt ge met
verbazing in bosch en veld den snel voorbijgaanden,
spookachtigen opbloei en ondergang eener geheel
andere wereld dan die van planten en dieren: een
wereld van eigen organismen, veelal vreemd van
vorm en schoon van kleur.
Zoo werd de mensch het eerst door hun uiterlijk
getroffen, en toen dat geschied was, lokten de
paddenstoelen hem zóó lang, tot hij zich goedschiks,
kwaadschiks, óók om hun innerlijk moest bekommeren. Helaas, terzelfder tijd ging ook de tweeslachtigheid zich openbaren, die maakt, dat men
van een paddenstoel nooit gewaagt, zonder dat de
lof der schoonheid vermengd is met vrees, vaak
zelfs met afschuw. Gelden schoone bloemen voor
eene hemelsgave, paddenstoelen heeten duivelsbrood.
Waarom ? — omdat sommigen zich goed tot spijze
toonden, terwijl andere — vaak hun dubbelgangers,
niet minder schoon van kleur en uiterlijk — vervuld
bleken van het doodelijkst gift. Plinius schreef vóór
achttien eeuwen: „Tot de zaken, die, niettegenstaande zij een voortreffelijke spijs verschaffen,
toch slechts met de grootste voorzichtigheid te
gebruiken zijn, behooren de paddenstoelen. Zij
groeien uit de klei, uit de gistende stoffen van
vochtige aarde. En de giftige paddenstoelen zuigen
hun gift op uit die omgeving, bijv. uit den giftigen
adem der slangen." Een dergelijk volksgeloof heerscht
nog ten huldigen dage; 't schemert ook door in onze
namen paddenstoel, paddenbrood, duivelsbrood enz.
Zoo eischte elke paddenstoelen-soort een eigen
„studie", en is die eerst in den loop der eeuwen
opgezamelde en herhaaldelijk met menschenlevens
betaalde kennis van hun nut en schade eigenlijk
het begin geweest der mycologie. Te duur gekochte
kennis, als slechts 't winnen van zeldzame lekkernijen het loon geweest ware l). Sommige eetbare
!) In het Kruidboek van Dodonaeus uit 1008 volgt na
't hoofdstuk „van kampernoeljen of duivelsbrood" dan
ook deze samenvatting'. Om in 't kort den aard van de
kampernoeljen te kennen te geven, is te weten dat de beste
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soorten zijn echter zóó overvloedig, dat zij een
waar volksvoedsel kunnen vormen. Al .heeft men
hun waarde sterk overschat door ze met vleesch
gelijk te stellen,!) te overwegen is toch in hoeverre
ook in ons land door zaakkundige teelt en stelselmatige inzameling te bereiken is, dat zij naast of
in plaats van groente, die zij in voedingswaarde
zeer overtreffen, in den herfst geregeld op onzen
disch verschijnen. In enkele paddenstoelen bleek
geneeskracht te schuilen; 't is waar dat zij allengs
weder uit de apotheek verdwenen zijn, maar er is
toch één — een lagere zwam, zich in de roggeaar
ontwikkelend — die onder de medicijnen nog een
eereplaats inneemt: het moederkoren fSecalccornuhim),
dat aan vele moeders verlichting heeft gegeven in
de moeilijkste ure haars levens.
Voedsel, geneesmiddel, vergift: dat drietal functies
wettigt al zekere belangstelling voor de objecten
der mycologie, maar er zijn andere en zelfs nog
grooter „mycologische belangen", die den mensch
middellijk en onmiddellijk raken. Geneeskundigen
onder ons zouden u met meer kennis, dan te mijner
beschikking staat, kunnen spreken over de beteekenis der fungi voor 't ontstaan van ziekten van
mensch en dier, als tering, cholera, miltvuur enz.
Het zijn niet alleen de splijtzwammen of bacteriën,
die den mensch bedreigen, ook hooger ontwikkelde
fungi (draadzwammen) kunnen zich op en in
's menschen lichaam nestelen. De studie van de
mycologie is dus voor de medische wetenschap van
waarde: slechts wie de ontwikkeling der ziekteverwekkende organismen kent, kan aan stelselmatige
bestrijding denken der ziekten, die zij veroorzaken.
In hooge mate ^eldt datzelfde voor de zwammen, die
ons indirect schade toebrengen, doordat zij den oogst
kunnen vernietigen van nuttige veldproducten.
Allerlei rampen die den landbouwer treffen, als
aardappelziekte, roest en brand in 't koren, enz.
zijn van mycologischen aard. Het is de leer der
plantenziekten of phytopathologie, die zich bepaaldelijk met dergelijke fungi en de middelen, ze te
bestrijden, bezighoudt. Nog op menig ander gebied
werkt de fungus als 's menschen vijand — of vriend.
Een vijand is de schimmel, die onze spijzen bederft,
die de weefsels vlekt, die de balken en vloeren
wegvreet, enz. Een vriend is de schimmel, die in
kampernoeljen een kwaad ding zijn, en goen goed met al
doen kunnen".... Want zij brengen den mensch al worgende
om; zelfs degene, die eetbaar zijn, te veel gegeten, zijn ook
hinderlijk." Wat dit laatste betreft, hoort men diezelfde
bewering nog wel. Een te veel schaadt, zelfs bij goede
dingen, maar overigens heeft reeds Brillat-Savarin in zijn
geestig boek Physiologie du gout (1825) er op gewezen dat
zelfs truffels blijkens de ervaring der gastronomen geen
bezwaarlijk voedsel zijn.
!) Het eiwitgehalte van vleesch is ongeveer 20%, van
champignons 5%, van groenten 2%,

den bodem den afval verbrandt, die schadelijke of
lastige insecten bekruipt, die van druivensap wijn
maakt, die het brood doet rijzen, enz.
Yoor de practijk blijkt dus de kennis van lagere
en hoogere zwammen op allerlei wijze van beteekenis, en de mycologie i) is 't hoofdvak voor meer dan
één „toegepaste wetenschap".
Nu leert echter de ervaring, dat toegepaste wetenschappen snel verouderen en verarmen, als ze niet
in voortdurende voeling blijven met de zuivere
wetenschap. Wie met quasi-practischen zin die
twee tracht te scheiden, begint een werk, dat steeds
verkeerd uitkomt. En zoo moet dus ook voor de
mycologie het streven bevorderd worden, vooral
zelfs van uit de kringen der practici en technici,
dat die wetenschap beoefening vindt om haar zelfs wil.
Daartoe lokt trouwens reeds uit, de blijkbaar
eigenaardige, maar voor ons nog zeer raadselachtige
rol, die de fungi vervullen in de huishouding der
natuur. Wat zien wij van 't leven der hoogere
paddenstoelen? Feitelijk alleen de efflorescentie;
hun eigenlijk werk speelt zich af in den teeltbodem,
die met het dradennet der zwammen doorweven is.
Overal bemerken wij in de natuur arbeidsverdeeling
naast eene samenwerking, die zelfs tot samenleven
(symbiose) kan gaan; zijn er geen dergelijke banden
tusschen de hoogere planten en zwammen?
Iets weten wij er van, o. a. dat de splijtzwam
die in de wortelknolletjes der peulgewassen huist,
deze gewassen voedt met de voor eiwitvorming
onmisbare stikstofverbindingen. Soortgelijke waarnemingen voor draadzwammen ontbreken niet geheel,
doch staan nog op zichzelf. Want wil men van een
dergelijk verband meer weten, dan moeten wij dieper
doordringen in de kennis der levensverschijnselen
van al die lagere en hoogere zwammen.
Hoe deze laatste de stof vormen, waaraan ook
hün leven gebonden is, het eiwit — wij weten het
niet. Men weet wel, dat zij 't veelal halen uit
rottende bladen. Maar eene gewone verplaatsing
der bestanddeelen van blad naar zwam is dat niet.
Allerlei eigenaardige nieuwe stoffen — kleur, reuk
en smaak der paddenstoelen verraden 't reeds —
worden door de fungi vervaardigd; scheikundige
verbindingen, die wij in de plant niet aantreffen;
') Het standaardwerk op dit gebied, in vyf dikke deelen,
is: Dr. F. LAKAR, Handbuch der 'IWhriisrlicn MijkoUMjic. Fiir
technische Chemiker, Nahrungsmittelchemiker, Gtthrungstechniker, Agrikulturchemiker, Landwirte, Kulturingenieurc,
Korstwirto und IMiaruKu-culen. Jona 1905 '08. Heel 1 liandell
over de gistingsorganismen; deel II over de mycologie van
melk, boter, kans enz.; deel III over die van teeltaarde,
mestston'en, water; deel IV over draadzwammen; deel V,
nog niet verschenen, over de mycologie van brouwerij,
wijiibereiding, azijnfabricatie, looierij enz. Het voortreffelijke
werk is hier te lande o. a. in het lahoratoriuni van liet Kol,
Museum te Haarlem te raadplegen,
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allerlei enzymen van ongewone sterkte. Ook wordt
in fungi het eiwit niet steeds gemaakt door „omzetting" van planten-eiwit, door eene partieele synthese,
doch hebben sommige lagere en hoogere zwammen
blijkbaar het vermogen, die stof uit de stikstof der
lucht, al dan niet in verbinding met anorganische
zouten, op te bouwen. Maar die //scheikundige levensleer" der zwammen is nog zeer weinig onderzocht.
Hier hebben wij ééne zijde van het wetenschappelijk onderzoek; en zoo zijn er vele!
Er is dus alleszins plaats voor eene eigen natuurwetenschap, de mycologie, die bij voortduring de
jeugd-bron moet zijn voor alle oude en nieuwe
practisch-wetenschappelijke toepassingen der fungi.
In verschillende landen is dat al voor tientallen
jaren zoo begrepen, maar in Nederland en Ned.-Indië
is de mycologie nog weinig beoefend, voornamelijk
omdat men hier de systematiek der zwammen
verwaarloosde. Onze laatste systematicus-mycoloog
van naam was nu wijlen Prof. C. A. J. A. Oudemans
te Amsterdam; zijne verdiensten op dit gebied zijn
niet gering, maar hij heeft weinig leerlingen gehad.
Waarom dan nu toch eene Nederlandsche Mycologische
Vereeniging opgericht wordt ? Natuurlijk niet, omdat
wij meenen, dat deze zich slechts behoeft te vormen,
om in eens een keurbende van vaderlandsche
mycologen om zich heen te scharen. Die zijn er
eenvoudig niet; ook onder de vak-botanici zijn er
genoeg, die eerlijk bekennen dat zij van paddenstoelen maar een flauw begrip hebben, en gaarne
er meer van souden weten.'
Dit nu moet voor ons allen het aanknoopingspunt
zijn, en zoo heeft ook de heer Joh. Ruys zich den
werkkring der nieuwe vereeniging gedacht: elkander
te steunen in de studie der mycologie. Het A B C
van die studie is de kennis der z.g. paddenstoelen,
d. z. de hoogere, met het bloote oog zichtbare
zwammen. Het onderzoek van de lagere vormen:
splijt- en gist- en draadzwammen is als 't ware
meer een afgebakend terrein voor laboratoria, voorzien van alle hulpmiddelen der microscopie. Maar
bij de studie der paddenstoelen komen zooveel en
zoo verschillende belangen samen, dat hier vakgeleerde en liefhebber met enthousiasme kunnen
samenwerken.
Het tijdstip daarvoor schijnt ons nu aangebroken.
In Nederland heeft eene verfrissching der natuurstudie plaats gehad, die van groeten invloed is
geweest, omdat zij bij velen liefde tot zelfstandige
natuurwaarneming heeft gewekt. De plant- en
dierkunde werd vroeger op onze lagere en middelbare scholen veelal zonder veel eigen kennis, zonder
opgewektheid, gedoceerd uit vertaalde boekjes. Dat
is ten goede veranderd; aan de jeugd wordt nu de
weg gewezen naar 't vrije veld, worden tijdig de
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oogen geopend voor 't heerlijk genot van eigen
natuurbeschouwing.
Niemand te na gesproken, mag toch wel worden
opgemerkt, dat het tijdschrift De Levende Natmtr aan
dat réveil een zeer belangrijk aandeel heeft gehad,
en dat de voortreffelijke geschriften van Heimans
en Thijsse velen op dit gebied tot genot en zegen
geweest zijn.
Het is onder dienzelfden invloed, dat de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging werd opgericht. Een der vroegste daden van de Haarlemsche
afdeeling was de welgeslaagde eerste paddenstoelententoonstelling in Nederland in 't Koloniaal Museum
op 27 October 1901. Sedert hebben in verschillende
steden des lands soortgelijke tentoonstellingen én
ook mycologische excursies plaats gehad, en groeide
daarmede de belangstelling voor dit onderwerp. In
Frankrijk is 't de in 1883 opgerichte Société Mycologique zeer wel gelukt die belangstelling gaande te
houden en in studie en onderzoek dm te zetten; zou
zulks nu ook in Nederland niet kunnen geschieden?
Hier moet dan verklaard worden, waarom wij
meenen dat doel niet in de N. H. V. te kunnen bereiken,
en wij naast haar een afzonderlijke vereeniging noodig
achten. Ik wees er reeds op, dat het verband tusschen
bladgroen-voerende planten en zwammen gering is.
Zet naast eene bloeiende plant een paddenstoel, en
ge vindt in de wijze van groei en ontplooiing, in
voorkomen, in levensuitingen, bijna geenerlei overeenkomst. Hier een organisme, dat de zonneschijn van
noode heeft en met der zonne machtige hulp zetmeel,
suiker, celstof, hout vormt uit koolzuur en water.
Daar een wezen, dat meestal de duisternis opzoekt,
dat bloem noch vrucht kent, anders is opgebouwd,
zich ongeslachtelijk voortplant, en leeft naar eigen
wetten van ontwikkeling en stofwisseling. Wat in
de natuur zoo ver uit elkander staat, eischt bij de
studie ook verschillende methoden van onderzoek,
van proefneming, van conserveering.
Binnen den kring der N. H. Y. zou de mycologie
zich beperken tot dilettantisme; in eene eigen vereeniging kan haar studie allengs dieper gaan — als
er eenmaal goede grondslagen gelegd zijn. Zoo even
noemde ik de kennis van paddenstoelen naar hun
uiterlijk het begin der mycologie, maar ik heb
daarmede geenszins willen uitdrukken, dat deze
soortbepaling een gemakkelijk werk is. Hier is een
mooie taak voor hen, die met het determineeren
van onze wildgroeiende planten vertrouwd zijn, en
nu ook moeilijker arbeid aandurven.
Eene juiste begrenzing van het soortbegrip bij
fungi is zéér bezwaarlijk, en alleen door veel studie
en 't aanleggen van een volledig typenherbarium
zullen wij een goed overzicht kunnen krijgen der
Nederlandsche soorten, en aan hare naamsverwarring
een einde kunnen maken..
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Ziehier één taak der Nederlandsche Mycologische
Vereeniging. Bovendien ziet zij zich behalve voor
wetenschappelijken arbeid ook gesteld voor alleszins
belangrijke maatschappelijke onderwerpen, als de
propaganda voor den paddenstoel als voedsel, en
daarbij dus ook het voorkomen der verwisseling met
schadelijke soorten. Dat alles zal werk genoeg
geven, en eischt een eigen centrum. Daarnaast
willen wij streven naar eene provinciale organisatie,
door in verschillende deelen des lands afgevaardigden
(„consuls*) aan te stellen, tot wie men zich met
vragen over de studie van paddenstoelen, hun gebruik enz., wenden kan. Breidt onze vereeniging
zich uit, krijgt zij de beschikking over geldmiddelen,
dan kan zij allengs haar programma in zijn geheel

uitvoeren, en ligt het in de bedoeling o. a. de volksschool te voorzien van mooie platen en modellen
van eetbare en giftige Nederlandsche paddenstoelen,
en vooral ook: krachtigen steun te geven aan de
bevordering der wetenschappelijke mycologie.
Daarvoor is noodig, dat velen toetreden. En andermaal, opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende,
breng ik ten slotte in herinnering, dat wordt voorgesteld het lidmaatschap der gewone leden op ƒ 2.50
en der begunstigers op ƒ 10.— per jaar te stellen,
terwijl in art, 3 der concept-statuten het nadrukkelijk
gezegd is, da,t „deze vereeniging hare werkzaamheid
niet beperkt tot den kring der mycologen, doch hoopt
bij alle Nederlandsche natuurliefhebbers belangstelling
te wekken en te onderhouden op haar gebied."

OCTOBERDAGEN EN -NACHTEN OP TERSCHELLING.

V

erleden jaar stonden de kranten vol met berichten over den noodlottigen invloed, die het
nieuwe kuatlicht op Terschelling uitoefent op
de trekvogels. Deze mededeelingen herinnerden zoo
sterk aan wat Gatke vertelt van Helgoland, dat ik
niet aarzelde, een lang gekoesterd voornemen, om
eens een Octoberweek op het rotseiland door te
brengen, op te geven, om in plaats daarvan ons
heerlijk Terschelling te bezoeken.
Niet alleen is dat gemakkelijker te bereiken, maar
een serie van goede waarnemingen op Terschelling
heeft voor de wetenschap meer waarde dan 't werken
op Helgoland, want dat wordt toch reeds zoo druk
bezocht door Duitsche en andere ornithologen, die
zich moeten vergenoegen mot aan te vullen en te
verbeteren, wat Gatke daar in een halve eeuw
voor de wetenschap gedaan heeft.
Wanneer wij er echter in slagen, in den loop van
eenige jaren een nauwkeurig beeld te ontwerpen
van de vogelbeweging op Terschelling, dan brengen
wij verband tusschen de feiten, door Gatke op
Helgoland waargenomen en de gegevens, verzameld
door de Britsh Association en de Ornithologist's
Union op de Engelsche vuurtorens en lichtschepen,
en zoodoende krijgen wij dan een volledig overzicht van de vogelbeweging rondom de Noordzee.
Woonde er nu maar een Gatke op Terschelling,
(Jan was alles al lang in orde, maar zooals de
zaken nu staan, zit er niet anders op, dan dat de
Nederlandsche ornithologen ieder op zijn beurt eens
een dag of wat de wacht betrekken op het schoone
Skjilinge, en ik voor mijn part verzeker u, dat er
maar heel weinig dingen in de wereld zijn, die ik
liever doen zou.
Om nu alvast een begin te maken, zijn wij met

ons viertjes, de vogelvriendin, de jager, de fotograaf en ik, erheen getogen.
De expeditie liet zich in 't eerst heel gunstig
aanzien, want 't was nevelig weer en Oostenwind
en reeds op de overtocht van Enkhuizen naar
Stavoren zagen we veel leeuwerikken trekken over
de grijze zee, terwijl een roodborst, die zijn richting
verloren had, bij ons op de boot kwam, om wat
te schuilen en uit te rusten. Ook de reis van
Harlingen naar Terschelling (mooie stabiele stoomboot) verschafte veel afwisseling op vogelkundig
gebied. Een vink en een roodborst kwamen aan
boord, ook een spreeuw en die wekte eerst onze
verbazing door maar minuten achtereen te blijven
rondfladderen in de zwarte rook van onze schoorsteen. Zou hij dat nu gedaan hebben, om zich te
warmen? Ten slotte ging hij wat uitblazen aan de
lijzijde van het stuurhuis.
Over de zee gingen vluchten van kneutjes, vinken
en leeuwerikken, aalscholvers en eenden. Aan den
rand van de zandbanken zat het vol met meeuwen
van allerlei soort en tusschen de golven, die, naarmate wij het Vliegat naderden, hoe langer hoe
onrustiger werden, konden wij een enkele zeekoet,
een alk en een paar roodhalzigezeeduikers opmerken,
terwijl we door den afstand omtrent sommige geen
zekerheid konden krijgen en daar kan dan wel een
papagaaiduiker bij geweest zijn. Door al dat prettig
uitkijken vloog de reis voorbij; eer we er aan
dachten waren we al bij den uitlegger, waar de
loodsen wonen, en danste het ranke Vlielander
bootje ons opzij, dat de verbinding onderhoudt met
het eiland der eidereenden.
Nu kwam door den nevel de Brandaris met zijn
duinengroep in zicht. Toen ging het door 't Schuiten-

