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Het zoontje dat hel eerst overleed, had zich voornamelijk aan het sap te goed gedaan 
en kreeg met dit aftreksel dus het meeste gif naar binnen, terwijl het verder aan te nemen 
is, dat hel meisje, dat later overleed, de gifzwam zelf verorberde, en de anderen, die herstelden, 
de goede, eetbare, maar in giftsap gekookte zwammen, genuttigd hebben. 

Uit deze ramp ziet men weer, hoe gevaarlijk het is, warmeer onkundigen paddenstoelen 
zoeken mol hel doel, die te eten, hoe het vertrouwen op den zilveren lepel weder oorzaak is 
van het onheil, want had dit vertrouwen niet beslaan, dan zouden de zwammen voor hel 
toebereiden zeker nog eens zorgvuldig zijn nagezicn. 

Zegt hel voort: Eet geen zwammen, waarvan gij de botanische kenmerken niet. goed 
kent. Snijd ze nimmer bij den grond af, mnar draai of graaf zo er uit, opdat de uivormige 
door een zak of vellen omgeven voet u kan waarschuwen voor govaar. Paddenstoelen met 
een zak om hel dikke einde van den steel, ook al zijn de plaatjes niet wit (Volvaria), zijn 
gevaarlijk. 

Laat de zwammen, waarvan de hoed kleiner is dan een gulden, staan, want ook onder 
de eetbare soorten komen er voor, waarvan de plaatjes in zoo jeugdigen toestand bijna wil zijn. 

Vertrouw niet op middeltjes als hel medokoken van zilveren voorwerpen of nien ; het 
aanslaan of bruin worden wil alleen zeggen, dat de zwammen niet frisch meer zijn. 

Zij, die niet aan mycologie of de studie der zwammen doen, moeten nimmer padden
stoelen eten, waarvan de plaatjes, die legen de onderzijde van den hoed staan, wit zijn. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
ALGEMEENS VERGADERING DER NEDERLANDSCHE MYCOLOGISCHÈ 

VEREENIGING OP ZATERDAG 24 SEPTEMBER TE UTRECHT. 
(HAAGSCH KOFFIEHUIS) 

(Uit de Notulen.) 
Aanwezig lö leden. 
Voor de bestuursvacature, ontstaan door het overlijden van Dr. M. Greshofl', word met 

algemeene stemmen gekozen Dr. ,1. Goetharl, directeur van 's Rijks Herbarium te Leiden. 
De secretaresse, die aan de beurt van aftreden was, werd met algemeene stemmen 

herkozen. 
De volgende besluiten werden genomen: 
I. Do vereeniging zal een type-herbarium samenstellen en daartoe elk jaar een bepaalde 

groep bijeenbrengen. Men zal een begin maken mot de Polyporeeën. Den leden wordt verzocht 
materiaal bijeen te brengen en op te zenden. De heer des Tombe zal zich met de consor-
veering belasten. In het volgende vereenigingsjaar zal men met de Agaricineën beginnen. 
De belangrijke vondsten uil deze groep worden ook nu reeds gaarne ingewacht. 

II. De leden hebben het recht de consuls te verzoeken in een bepaalde streek een excursie 
met hen te maken tegen vergoeding van de reiskosten. 

III. De redactie en uilgever van D. L. N. hebben zich bereid verklaard de mycologischè 
mededeelingen van de vereeniging in D. L. N. op te nemen: de leden ontvangen hiervan 
een afdrukje. 

IV. Op voorstel van den heer Heimans is aangenomen: pogingen aan te wenden om een 
of meer goed gekleurde wandplaten te doen vervaardigen van de enkele eetbare paddestoelen 
met de gevaarlijke die er op lijken; elke plaat moet voorzien zijn van duidelijke bijschriften 
en raadgevingen. Het plan is deze platen gratis aan de lagere scholen in Nederland te doen 
toekomen; op de wijze als dal is geschied met de platen van schadelijke insecten door het 
Staatsboschbeheer uitgegeven. 

TA AR VERSLAG 1909- J9J0. 

Den lOden October werd de Algemeene Vergadering te Amsterdam gehouden, waarop 
behalve eenige wetenschappelijke mededeelingen levende zwammen, toebereide zwammen en 
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aquarellen werden tentoongesteld. Den volgenden dag werd een welgeslaagde excursie naar 
Santpoort gehouden. 

In December overleed plotseling onze ondervoorzitter Dr, M. Greshofl'. In hem heeft. 
de Vereeniging een van haar oprichters verloren on iemand, die haar een warm hart toedroeg. 
In ons bestuur is door zijn heengaan een groote leemte ontstaan. 

In het tweede jaar is de belangstel 11 ing zeker toegenomen, het. ledental steeg van 139—160. 
De leden ontvingen allen een afdrukje van een stukje, getiteld ; Morieljes van tie hand 

van den voorzitter; hel verscheen in Elseviers. 
De voorzitter heeft zich bezig gehouden met hel samenstellen van lijsten van Holl., Duitsche, 

Fransche, en Engelsche namen van een deel der Agaricineeën, dit als voorbereiding voor het 
vaststellen van Hollandsche namen. 

Den 25slen Maart werd te Utrecht een Vergadering van consuls gehouden, omdat deze 
nadere samenwerking wenschlen. 

Ingevolge deze vergadering werden lijsten gedrukt waarop alle in Nederland voorkomende 
zwammen zijn opgegeven en waarop de consuls en zoo mogelijk ook de leden hun vondsten 
aantoekenen: men zal dan aan hel eind van hel jaar een lijst kunnen samenstellen van de 
vondsten in dal jaar gedaan. 

Tevens werd besloten in September een tentoonstelling te Zeist te houden. 
Voor de 2de Algemeene Biologische tentoonstelling te den Haag werd een vlugblaadje 

gedrukt om de Vereeniging meer algemeen bekend te maken. De tijd van hel jaar, waarin 
de tentoonstelling werd gehouden, liet niet toe dal men levend materiaal inzond. 

Als geschenken ontving de Vereeniging: 
Een portret van den Heer Dr. Greshofl', van den Heer Buys. Boekwerken van Dr. Koorders, 

te Buitenzorg, 
Als nieuwe vondsten zijn te vermelden: 
Galactinia badea, door P. Ldgtenberg; Inocylie eoesui-ealM, idem; Uussula expelleus, idem; 

Itussula lactea, idem; Corlinariiis anomalus, idem, Bouwman, Bernink; Uussula subslypica door 
P. Meulomeester; Pholiola aurea, idem; Pholiota paxillus, idem; Boletus elegans, idem; 
Hygrophorus fleoides, door Cool, Zym, Heimans; Lepiota erminea, door Cool, Zym; Helvella 
elastica, door Van Berk; Bolelus sanguineus, idem; Russuia drinya, idem. 

Excursies werden gehouden: 
10. Door den Heer van Berk te Zeist, en door den Hoor Meulemeesler en Mevr, Kalshoven 

te Montferland. 

Suecwlarta hybrida. Wij nemen de vrijheid er op te wijzen, dal S. hybrida volgens 
den Prodroinus gevonden is in 1837—'45—'40 '47—'50—'üö—'77 '82—'85—'94 en dus nooit 
50 jaar zoek is geweest. (Ik bedoelde natuurlijk in O.-Zeeuwsch Vlaanderen, lis.). 

JANSEN en WACHTEH. 

A A N G E B O D E N : 
Kerner, Leven der Planton (half leer), f 6 ; Oudemans, Nederl. Insecten (nieuw), f3; 

Calkoen, Flantenatlas (nieuw), ƒ2.75; Schmeil, Leerboek der Plantkunjle, / 2; Lülz, Natuur
genot, fi; H. de Vries en Oudemans, Morphologie en jihysiologie der planten, ƒ 2,50; Cr. Allen, 
Planten en dieren, ƒ0.75; Dr. Muller, Plantenwereld, 1859, 2 dln., /'1 ; Heukels, Geïll. School-
llora, ƒ 1 ; v. Sloolen, KI. l'lantenallas (nieuw), / 0.75; Horn en De Cast, Beginselen der Planl-
kunae, ƒ0.40; 11. en De C, Beginselen der Dierkunde, ƒ0.60; en 

GEVRAAGD: 
J. P, THIJSSE, Het Vogeljaar. .1. SANDKORT, 

Den llaiui. v. Brakelstraal 101. 

CORRESPONDENTIE. 
S. A. te ülrecht. Het. diertje, dal verscholen zal tusschen twee nitknipsels van kikkerbeet-

blad was stellig geen kokerjufferlarve, maar een rups van een der vlinders die hun larve
toestand onder water doorbrengen. F vindt daarover een artikel in l)e Levende Naluur, 
deel VH, blz. 241. T. 

Mevr. v. d. K. te 0. Uw paddestoel was de schubzwam (Polyporus squainosus), maar zeer 
vreemd gescheurd en verdraaid, door de ongewone groeiplaats. Een goede afbeelding vindt 
u in De Levende Nalunr, deel VHI, blz. 54. T. 


