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NIEUWE EN ZELDZAME NEDERLANDSCHE PADDENSTOELEN 
GEVONDEN IN HET JAAR 1914. 

N dit artikel wil ik beginnen, met een fout te herstellen, die wij in 
ons „Paddenstoelenboekje* hebben gemaakt. Wij noemden daarin als 
één der eersten die in ons land de Mycologie beoefenden: Kok Anker-
smit, Dr. Fr. v. Eeden en Dr. C. A. J. A.Oudemans. Sindsdien heb ik 
kennis gemaakt met de schrifturen van een paar oudere mycologen, 

die we zeker wel de grondleggers van onze Nederlandsche paddenstoelen-kunde 
mogen noemen. Dit zijn de heeren: Dr. F. Dozy en J. H. Molkenboer. Vooral 
de omstreken van Haarlem en Leiden werden door hen aan een nauwkeurig 
onderzoek op paddenstoelen onderworpen en niet alleen de z.g. n. hoogere, doch 
ook de lagere zwammen, de eersten meer speciaal door Dr. Dozy, de laatsten 
door Molkenboer. Voor de andere streken in ons land werden zij in die studie 
bijgestaan door hun vrienden: Dr. R. B. v. d. Bosch, v.n.1. voor Zeeland, 
G. Bisschop voor den Haag en anderen. 

Het resultaat van hun studie hebben zij neergelegd in: „De bijdragen tot 
de Flora Mycologica van Nederland No. I en II*, verschenen in het Tydschrift 
voor Nat. Gesch. en Phys. deel XI en XII 1844 en 1845, het tijdschrift dat de 
voorlooper is geweest van het orgaan der Ned. Bot. Ver. het Ned. Kruidkundig 
archief. Nog een reden, waarom ik met de herinnering aan deze bekende plant-
kundigen en hun werk mijn stuk over de vondsten van 1914 begin, is, dat ik 
in genoemde stukken van Dr. Dozy en Molkenboer, die v.n.l. een opsomming 
van de gevonden en bestudeerde fungi bevatten, een opwekking aantrof, aan de 
Nederlandsche Botanisten, om de zwammenstudie te gaan beoefenen, zoo geheel 
up to date, ook nog voor onze dagen, dat ik niet nalaten kan er wat uit aan 
te halen: Op blz. 258 deel XII, zeggen ze o. a.; „Men vergeve ons, dat wij bij 
deze gelegenheid nogmaals op het nut van het onderzoek der cryptogamen in 't 
algemeen, en dat der nfungi» in het bijzonder wijzen. Hoe gering de plaats ook 
zij, welke deze planten in het kunstmatige stelsel innemen, in de natuurlijke 
rangschikking der gewassen wordt haar daarentegen eene des te grootere en 
voornamere plaats ingeruimd". Op een andere plaats lezen we: „Aan stof tot 
onderzoek zal het in ons land wel niet ontbreken; want deszelfs vochtige luchtstreek, 
maakt hetzelve bij uitnemendheid geschikt, tot het voortbrengen van een groot 
gedeelte der vele duizenden plantensoorten, die van deze familie reeds bekend 
zijn. Immers wordt, in de geschiedenis der mycologie, ons land reeds in de eerste 
plaats genoemd als vele, zeldzame fungi voortbrengende; waarvan Sterbecke >) 
op verscheidene plaatsen van zijn voortreffelijk werk 9) getuigt. „Het zal dan ook 
niet moeilijk zijn, (zeggen ze verder) het getal der reeds opgegeven soorten aan-

l) F. Sterbeeck (1631—169:S). 
-) Thcatrum fungorum (1075). 
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merkelijk te vergrooten door het onderzoek van verschillende streken van ons land, 
wanneer wij door de toezending der fungi, die slechts eenigzins tot verzending in den 
verschen staat geschikt zijn, of icel door gedroogde voorimrpen, gepaard met gekleurde 
afbeeldingen en uitvoerige beschrijvingen, daartoe bij voortduring mogten worden in 
staat gesteld" '). Dit was zoo in het midden der 19e eeuw en al datzelfde 
geldt nog voor nu, voor de twintigste eeuw. De heeren Dozy en Molkenboer 
schiepen één centraal punt, waar de menschen wisten, dat hetgeen zij met zorg 
stuurden, werd bestudeerd en gecollectionneerd. Dit laatste gebeurde v.n.l. in 't 
herbarium te Leiden, wat blijkt uit de Fungi Prodomus Florae Batavae II waar, 
als vindplaats van vele zwammen staat opgegeven: Rijks Herb. Leiden, en als 
vinders daarvan Dozy en Molkenboer. 

Welnu, wij hebben nu ook zulk een centraal punt, waar een ieder kan heen 
sturen, wat hij aan deze merkwaardige plantensoorten vindt. Dit punt is steeds 
nog het Rijks-Herbarium te Leiden, waar reeds een groote collectie aanwezig 
is van Nederlandsche fungi, bestaande uit bovengenoemde zwammen in gedroogden 
staat, voorts vrij veel wat door Dr. C. A. J. A. Oudemans is bijeengebracht; 
een kleine collectie afkomstig van Dr. M. Greshoff uit 't Koloniaal Museum te 
Haarlem en een mooie collectie bijeengebracht door de verschillende consuls en 
leden der Ned. Mycol. Vereen., met de meeste zorg geconserveerd (op vloeistof en 
gedroogd) door den heer H. A. A. v. d. Lek. Heel wat is dus reeds aanwezig 
doch algemeene deelneming uit al de streken van ons land is zeer gewenscht. Elke 
streek van ons land heeft zijn eigen //fungi-flora" en zoo ontvingen wij tot nu toe, 
maar heel weinig, uit de Provinciën: Friesland, Groningen, Drenthe, N.-Brabant, 
Z.-Limburg en Zeeland. Laat niemand denken, dat zijn zending voor ons niets 
bijzonders zal zijn, alleen al, voor het vaststellen van welke soorten er in een 
bepaalde streek voorkomen, is het gezondene reeds belangrijk en allicht zijn er nieuwe 
soorten voor ons onder. Opdat deze teere planten goed zullen aankomen, verzende 
men ze, ontdaan van aarde of andere aanhangende stoffen en wikkele elke soort 
apart in een vloeipapier. Het geheel kan in doos of blikje als monster zonder 
waarde (vlugger nog als brief) worden verzonden. Men kan zeker zijn, dat men 
niet te vergeefs zendt. Ondergeteekende, die den heer v. d. Lek, als conservator 
der Ned. Mycol. Ver. is opgevolgd, is eiken dag op 't Herbarium aanwezig, om 
de fungi te ontvangen, te conserveeren en ze met behulp van binnen- of buiten-
landsche deskundigen te determineeren. 

En nu de nieuwe en zeldzame vondsten van het jaar 1914. Vóór October 
was het niets gedaan met de paddenstoelen. Waarschijnlijk waren de gemoederen 
der mycologen nog te veel met den oorlog vervuld, om veel aandacht aan deze 
nietige aardsche dingen te schenken, doch daarna kwamen de hevige regens en 
ook de Fungi los, en nu nog, in Januari 1915, worden mij nog steeds mooie 
dingen, vooral houtzwammen toegestuurd. 

^ Het cursiveercn is van mij. 
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Paddenstoelen nieuw voor ons land, ontving ik er een goede 20-tal soorten. 
Als ik zeg, nieuw voor ons land, bedoel ik daarmee, dat ze nog niet beschreven 
zijn in Oudemans' „Revision des Champignons", noch in zijn „Catalogue 
Raisonnée" van 1915, of voorkomen in de paddenstoelen-lijsten bijgehouden 
door de consuls der Ned. Mycol. Vereen, sedert 1910. Laat ik hier even vertellen, 
dat één onzer beste mycologen Dr. J. S. Meulenhoff te Zwolle, bezig is een lijst 
samen te stellen, welke binnen een jaar wel zal verschijnen, van al de in ons 
land reeds gevonden hoogere zwammen. Het is natuurlijk niet mogelijk, in dit 
artikel een uitvoerige beschrijving te geven van alle door mij en anderen dit 
jaar gevonden paddenstoelen; een korte opsomming is slechts mogelijk. Door de 
welwillendheid en vaardige pen van mej. H. E. v. d. Pavord Smits i) kan ik U 
van een 11-tal afbeeldingen op natuurlijke grootte geven, en wie dan nader 
kennis wil maken met de Fungi zelf, kome hier op 't Herbarium, waar de 
collectie op werkdagen ten allen tijde voor een ieder te bezichtigen is. 

Wat de determinatie's van de nieuw gevonden paddenstoelen betreft, wil ik 
nog even opmerken, dat, ofschoon ik aan de juistheid daarvan niet twijfel, de 

* « - L W . 

Kig. 1. ï'tiN'/' ilnjopliiUiin Tul. 

namen toch gegeven zijn onder voorbehoud, daar het dit jaar niet mogelijk was, 
onze vondsten door buitenlandsche mycologen te laten controleeren. We zouden 
er onze, meestal „éénige exemplaren*, mee verloren hebben, en bovendien nog 
geen antwoord gekregen hebben, daar Prof. die, of Dr. die waarschijnlijk onder 
de wapenen waren. 

De mooiste vondst van allen is wel geweest die van een Truffelsoort 
Tvber dryophilum Tul., (fig. 1) door den heer A. v. Luyk, assistent a/h. Phyto-
path. Lab. W. C. Scholten te Amsterdam gevonden. Men heeft mij dikwijls 
gevraagd, of er in ons land ook truffels voorkwamen en ik heb dan altijd geant
woord, dat het officieel bekend is van niet, maar dat ik er van overtuigd was, 
dat deze onderaardsche, moeilijk op te sporen zwammen, ook wel degelijk in 
ons land hier en daar te vinden zijn. (Zie 1). L. N. jaarg. XV blz. 196). En zoo 

') Mej. Smits vervaardigt sinds vele jaren de platen vau de planten en paddenstoelen 
voor de «Flora Balava«. 
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heeft nu de heer v. Luyk bij het planten in den tuin v/h Lab. in de opper
vlakkige humus-aarde (opgebrachten grond, herkomst niet bekend, doch zeker 
wel uit ons eigen land), eenige van de hier afgebeelde truffels, losliggende, 
gevonden. De kleur van de truffel, die niet anders dan tot de soort T. dryophilum 
Tul. kon worden gebracht, is van buiten room-wit, eenigszins roodgeaderd, van 
binnen bij doorsnede, paars gemarmerd. Veel heb ik over 't ding niet kunnen 
vinden. Ook niet of 't een eetbare soort is. Saccardo (Sylloge Fungorum, deel VIII, 
blz. 889), zegt er van, dat ze onder popels en eiken voorkomt in Frankrijk en 
Engeland. Aan den heer v. Luyk, in vereeniging met de mycologische club van 
de afd. Amsterdam der N. N. V. opgericht October 1914, en welker leider hij is, 
danken we verscheidene nieuwe en zeldzame vondsten in dit jaar. Zoo zijn door 
hem gestuurd 2 verschillende Tomentella of Hypochnus-soorten (fig. 2) waarschijn-
fijk umbrina en fusca. Deze, tot de Telephoraceën behoorende zwammen, zullen 
door een leek of beginner 
in de studie, allicht over 
't hoofd worden gezien. 
Het zijn in drogen staat, 
bruine, vlokkige lapjes, ter 
dikte van eenige milimeters 
en ter grootte van 2 a 3 
cM., welke uitgespreid w 
vastgehecht liggen over 
met aarde bedekte boom
stronken of takken. Een 
kenmerk van dit geslacht Fig. -2. Tommtetta mwodamö mnbrma. A. et s. 
is, dat de sporen bruin 
zijn gekleurd en veelal gestekeld zijn. Uit de kas van mevrouw Öcholten te 
Amsterdam stuurde de heer v. Luyk een sierlijke, kleine Lepiota, die door ons 
niet kon worden thuisgebracht. 

Een lid van de bovengenoemde mycologische club, Mej. A. M. Wibaut, biol. 
stud, te Amsterdam, stuurde mij een buitengewoon interessant ding, helaas 
reeds in een niet zeer frisschen staat meer, wat één van de redenen is geweest 
dat het zonder naam het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. 
Het was een parasietzwam, een zwam op een zwam, en wel een plaatzwam 
op een stuk boletus, tenminste voor zoover ik het kon nagaan, daar het een afge
broken stuk zwam was, hetwelk Mej. Wibaut op een aarden wegberm in het 
Spanderswoud bij Hilversum gevonden had. Op dit stuk Boletus zat een grijze 
plaatzwam met een geschubden steel, van een 3 c.M. hoog en 1V3 c.M. dik en 
daarop een bolrond glad hoedje, ruim 1 cM groot. De plaatjes waren weinig 
ontwikkeld en gaven niet veel sporen, doch de weinigen, die er waren, deden 
mij sterk aan Mycena sporen denken, trouwens de geheele zwam gaf 't idee 
van een Mycena te zijn. Nu geeft de zwammen-literatuur geen parasiteerende 
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mycena noch een parasietzwam op een boletus, en ik, noch mijn collega's 
konden het ding thuisbrengen. Voor opzenden naar 't buitenland was het in te 
vergevorden staat. Een dergelijke belangrijke vondst van een geheel nieuwe 
nooit door ons geziene zwam, die niet op naam was te brengen, deed de Heer 
C. Brakman in 't Zeister Bosch. In dit geval was de patiënt nog te jong en 
de sporen nog in ' t geheel niet tot ontwikkeling gekomen. Op een langen gelen 
steel, ter dikte van + 1 c.M. zat een klein vingerhoedvormig, glanzig, kleverig, 
kastanje-bruin hoedje aan den steel vastgegroeid. We kwamen eenparig op 
't geslacht: Verpa, maar de soort moest, daar microscopische kenmerken ont
braken, onbeslist blijven. De Heer B. zelf dacht met V. conica te doen te 
hebben. We zullen hopen, dat een volgend seizoen een volgroeid exemplaar mag 
geven, van deze zeker voor 't eerst in ons land waargenomen paddenstoel. 

C A T H . COOL. 

(Wordt vervolgd). 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN. 
R. W I L L S T A T T E R en A. STOLL. — Over het scheikundig verloop van de Assimilatie. 

Sifzimjsber. d. K. Preussisclien Akatl. d. Winnen/telt. 1'.H5, No. XX, Pg. Uil. 

IJ alle groene planten liestaat het bladgroen uit een mengsel van een viertal 
kleurstofTen, het blauwgroene chlorophyll-o en het geelgroene chlorophyll-)), 
waarbij steeds een paar gele kleurstolTen bijgemengd zijn n.l. Caroline en 
xanthophyll. 

De scheikundige samenstelling van die kleurstoQén is, vooral ook door 
vroegere onderzoekingen van Willslatter grootendeels bekend geworden. De 

twee voor de assimilatie belangrijkste, het chlorophyU-a on h zijn ingewikkelde verbindingen 
van koolslof, waterstof, zuurstof en stikstof met het metaal magnesium (de formules zijn voor 
chlorophyll-rt: Cu H7, ü5 N4 Mg en chlorophyll-b: CM H,0 06 N4 Mg.) De wijze waarop deze 
elementen aan elkaar gebonden zijn, is ook reeds voor een lielangrijk deel liekend. 

In de hier tesprokeu onderzoekingen wordt ten eerste nagegaan, of 't chlorophyll alleen 
de assimilatie bewerkstelligt. 

Voor dat doel wordt onderzocht, of de hoeveelheid door de assimilatie verbruikt koolzuur 
alleen afhangt van de aanwezige hoeveelheid chlorophyll. Hierover zijn reeds voor langen tijd 
onderzoekingen verricht door G. Weber en Haberlandt; die waren tot de conclusie gekomen. 
dat inderdaad de hoeveelheid koolzuur, die een blad door de assimilatie kan omzetten, afhangt 
van hel aantal chlorophyll-korrels, die hel blad bevat. 

Willstatter en Stoll komen nu met hun nauwkeurige maar zeer ingewikkelde proeven 
lot datzelfde resultaat, waar het geldt volwassen, normaal groene bladeren, maar tot een 
geheel tegenovergestelde uilkomst, bij bladeren, die afwijken, doordal zo zijn Of nog jong, öt 
afgeleefd iif bont. 

De assimilatie-proeven worden als volgt genomen: In glazen doezen liggen de bladeren 
op zilvergaas waardoorheen de stelen in water steken. Er overheen strijkt met bepaalde 
snelheid een luchtstroom die 5% koolzuur bevat. Dit hooge koolzuurgehalte (in de gewone 
lucht is maar »/ioo 0/o koolzuur) en ook de temperatuur (25° G.) en de belichting (een 
% Watt-Osram lamp van 3000 kaarsen op korten afstand) zijn zoo gekozen, dal de bladen in de 


