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Ue opening van de tentoonstelling geschiedde den 25s,eu Sept. des morgens 11 uur, dooi
den Voorzitter van het Eere-comité Prol'. Dr. G. ,v. iterson uit Delft, nadat eerst Dr, A. J. 
Kluyver een zeer boeiende voordracht gehouden had over »De Chemie der hoogere zwammen,» 

Dienzelfden morgen 12 uur vereerde H. M. de Koningin-Moeder de tentoonslelling met een 
langdurig, belangstellend bezoek. De Commissieleden vereenigden zich daarna aan een gemeen
schappelijke lunch. 

Des avonds op de Algemeens Vergadering der Vereeniging hield de Heer D. J. v. d. Ven 
een voordracht over «de Paddenstoelen in het Volksleven en Volksgeloof.» 

Het aantal bezoekers gedurende de tenloonstellingsdagen bedroeg ruim 1100. 
Frisch materiaal werd nog weer verzameld op de buitens Zorgvliet en Duindigl. 
Haarlem. CATH. COOL.. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Molge cristata. — Het verwondert mij, dat collega Willemse in zijn stuk over de sala

manders van Nederland schrijft ten aanzien over ilolgc cristata Laurenti. «Het Is wel opvallend 
dat deze soort in de Noordelijke 
provinciën en in Noord- en Zuid-
Holland niet gevonden is.« Schlegel 
zegt op pag. 40 van zijn «Krui
pende Dieren»; «Hij komt ook op 
sommige plaatsen in de slooten 
aan den duinkant voor . . . .» Zelf 
vond ik hel dier bij Leiden vrij 
veelvuldig en Ik denk, dal ik niet 
de eenige zal zijn, die het in de 
Hollandsche provincie vond. Ik 
hoop dat zijn stuk hel gewone 
goede gevolg zal hebbon, dat velen 
met bun ervaring voor den dag 
komen. 
Amsterdam. D. MAC GILLAVRY. 

Rectificatie. — Op pag. 306 In 
de vorige aflevering moet Nerita 
fluviatilis veranderd worden In 
Neritina fu via til is. 

Streken van Stuifballen. — 
Vergroeiingen van paddestoelen 
komen nog al dikwijls voor, wat 
niet te verwonderen is, als men 
bedenkt, dat het paddestoellichaam 
eigenlijk uit vrij wel een en het
zelfde stel van dunne draadjes is 
opgebouwd. Geen wonder dus, dat, 
als ze dicht op elkaar staan af en 
toe eens een stelletje aan elkander 
verkleefd raken en eigenlijk moeten 
wij ons erover verwonderen, dat 
zij nog zoo dikwijls in bijzondere 
omstandigheden toch tot normale 
ontwikkeling komen b. v. dat zeer 
dicht op elkaar groeiende padde
stoelen toch nog zoowat nooit den 
laantje te Bloemendaal, waar de 
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Abnormaal gevormde stuit bal. 

vijfhoek- of zeshoek vorm aannemen. In het zelfde sparre-
reuzen-schnbsleel groeit, die ons zooveel hoofdbrekens 


