
De Huiszwam

(Merulius lacrymans)

;

DOOR

F.W. van Eeden.

Zulk een stillen agent heb ik in den herfst van 1864 mogen betrap-

pen, juist toen hij bezig was aan het sloopen van een der schoonste

sieraden onzer goede stad Haarlem. Ik heb hem eerst nog een poosje

laten werken, om het bekende genoegen te smaken van de kat met de

muis ; daarna heb ik zijn portret laten maken, en toen dit verrigt was,

hem als baltiiasar geeards levend gevierendeeld.

De rampzalige zal geen uwer vreemd zijn ; maar hij kan niet ge-

Ontstaan on vergaan, ziedaar het karakter der natuur, de magtige

wet, waaraan al hare kinderen moeten gehoorzamen. Wie het ver-

gankelijke wil bestendigen, handelt in strijd met die wet en is volgens

haar strafschuldig. De mensch, vooral in zijn beschaafden toestand,

is in dit geval. Met zijn ontstaan, met zijn bestaan heeft hij vrede,

maar vergaan, daarvan wil hij zoo min mogelijk weten. Als hij houwt,

houwt hij liefst voor de eeuwigheid, of ten minste voor zoo lang, tot

hij zijn kapitaal met winst heeft terug bekomen. Duurzaamheid moge

al niet het kenmerk zijn van de voortbrengselen onzer eeuw; zoo vlug

in het afbreken als de natuur zijn wij nog niet, en daarom blijven

wij, zelfs met de geringste bestendigheidszucht, overtreders harer wet,

en worden als zoodanig ieder oogenblik door hare rijksveldwachters ge-

dagvaard; want de natuur houdt er eene politie op na, waarbij zelfs

de Londensche een kind is.

Ons geheele bestaan berust dus, evenals dat van gaauwdieven, op

het ontduiken of schadeloosmaken van dat onverbiddelijke corps, en het

zijn niet altijd de geweldige, brommende en vloekende snorbaarden, de

stormen, onweders, aardbevingen, waarvoor wij op onze hoede moeten

zijn; hare stille verkleede dienders zijn, gelijk overal, de gevaarlijkste.
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noeg in al zijne laaghartige streken worden ten toon gesteld; vooral in

een tijd, die zijn geslacht wclligt meer dan ooit gelegenheid verschaft,

zijn duister handwerk te drijven.

Daarenboven week do gedaante van den gevonnisde eenigzins af van

die, waarin wezens van zijne soort gewoonlijk worden aangetroffen.
Ik had het geluk hem te vinden gelaarsd en gespoord, in groot tenue,

„met pluimen op den hoed.”

Een merkwaardig exemplaar van de gewone huis- of kelderzwam heeft

zich namelijk in September 1864 vertoond in eene der kamers van het Pa-

viljoen in den Haarlemmerhout. Deze zwam had, doordat zij eenigen

tijd onopgemerkt was gebleven, boven den vloer eene buitengewone

ontwikkeling verkregen , zoodanig als men in gewone gevallen zelden

aanschouwt. Meestal toch wordt zij door vervolging gedrongen zich

tot ondoraardschen groei te bepalen
,

en vertoont zich dan in een abnor-

malcn toestand, als een wit of gedachtig vel, dat zich over eene

groote oppervlakte van hot hout- en steenwerk uitbreidt en alles wat

het bedekt tot pulver verteert; van waar de Engelscho benaming van

„dry rot.”

Het natuurlijke leven van onzen vemielal is echter bovenaardsch

en wol bepaaldelijk op de stammen cn niet behoorlijk gedroogde plan-
ken

,
vooral van dennenhout. Zijn oorsprong in onze huizen is dus

niet twijfelachtig. — Zijne kiemen zijn, in spijt van de bewer-

king van het hout, daarin gebleven om hare rol als politie-agenten
der natuur later te vervullen.

Do huis- of kelderzwam (of juister tranende aderzwam, Merulius

lacrymans) behoort tot de afdeeling der Polyporeï of Buiszwammen, —

gekenmerkt door de vele buisjes of poriën, die het vrucht- of sporen-

dragend oppervlak vormen. Tot deze afdeeling behoorenmede dekurk-

achtige zwammen (Polyporus cn Daedalea) ,
die zich veelvuldig aan de

stammen
van oude hoornen ontwikkelen cn daar jaren lang stand houden.

Aolgcns den grootsten kenner cn beschrijver der champignons, elias

eiuus te Upsala, is de Merulim lacrymam groot, vlceschachtig, spon-

zig
, vochtig, roestkleurig geel, van onder spinnewebbig-fluweelaehtig,

met oen gezwollen, witten, wolligen rand, met poreuse en getande, rond-

gedraaide vouwen. — Hij komt voor op dood hout, vooral op dat,
hetwelk als bouwmateriaal dient, cn verwoest dit, (van daar ook de

namen Merulius vastator en de
struens,

die hem door andere natuurbe-
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schrijvers gegeven zijn). — In zijn krachtigsten groei zweet hij water-

achtige druppels als tranen uit (van daar do naam lacrymans, dc tra-

nende of weenende). — Meestal vormt hij een koek, maar is zelfs ook

uitgespreid-omgehogen, ja van steelvormige knobbels voorzien, die

kleine hoedjes dragen. (Zie fbies
, Epicrisis Syst. Myc. , p. 502). Het

in het Paviljoen gevonden exemplaar, hetwelk door den heer weetmüllek

v. EiGo mot de moeste welwillendheid ter mijner vrije beschikking ge-

steld is, groeide op den houten vloer van een gesloten en donker ver-

trek
,

en vormde daar een langwerpig ronde koek van niet minder dan

0.52 el lang en 0.25 cl breed. In den aanvang breidde deze zich zeer

spoedig in horizontale rigting naar alle zijden uit en maakte daarbij

eigenaardige golvende kringen; later hield dc horizontale groei nagenoeg

op, en vormden zich op het midden der kook de bewuste steelvormige

uitwassen, waarvan in de beschrijving van fries is melding gemaakt.

Wegens deze uitwassen vooral was het exemplaar hoogst merkwaardig,

daar deze dezelfde buisjes vertoonden, die een kenmerk zijn van dc

grootc afdeeling der Polyporeï , waartoe, zooals gezegd is, de Merulius

behoort.

Dc ontwikkeling van dezen gevaarlijken en ook door zijn walgelijke

uitwaseming voor de gezondheid hoogst nadeoligen champignon in onze

woonhuizen is zoowel aan den vochtigen toestand van balken en doelen
,

als wel aan den aard van het hout zelf toe te schrijven. Volgens

sommigen , bevatten de stammen, die niet uit zaad, maar uit de ge-

hakte stompen gegroeid zijn, dc meeste kiemen van den Merulim

Behalve op hout, kan hij ook op steenen oppervlakten grooto verwoes-

tingen aanrigten; op zachter materialen natuurlijk nog geweldiger.

filet beste voorbehoedmiddel is het gebruik van deugdzaam
,

volkomen

aan de lucht gedroogd hout en een goede doorzakking van het water.

Is de zwam eenmaal ontstaan, dan kan men haar het best vernietigen

door haar bloot te stellen aan sterke
,

frissche luchtstroomcn; is het hout

reeds gedeeltelijk aangetast, dan is eene geheele vernieuwing noodza-

kclijk. In den aanvang kan men ook den vorderen schadelijken invloed

tegengaan, en de kiemen verdelgen door bestrijken van het hout met

sublimaat, blaauw vitriool, salpeterzuur of verdund zwavelzuur.


