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Ect:it-or i aa I 
Wie zich met de studie van pa dde s t.oe Len bezig houdt (:<;BI vroeg of laat de aanschaf 
van een microscoop overwegen. 'Over de microscoop, de ba s i s pr-Lrrcd pes en de werking 
is weinig goede 1i terat.~~r .t e vinden. Fr-ançè i s De Décker, is be r-e i d gevonden een 
reeks over de microscoop te verzorgen. Zoals blijkt ui.t c.de eers:te af'Lever-Lngen 
heeft hij de zaak grondig aangepakt. Onvermijdelijk dienen eerst ~nige principes 
ui tgelegd die n i et onmiddellijk met de microscoop te maken hebben maar zonder de 
welke de werking ervan niet kan verklaard worden, 
In deze aflevering start een r~eks over de studie van de padde sf.oe Len in België 
door Louis Imler. Basis van déz'e serie zijn de voordrachten die onz-è voorzitter 
al e,en tijdje geleden hield in' 'de Zoo van Antwerpen. Het is [asqinérend dé VQof~~,: 
uitgang door de jaren heen te volgen. Zaken die voor ons duideiijk en evide.l1.t iijn 
moesten door onze voor-ganger-s worden orrt.dekt.. Het i~ dank zij h!Jn" onverdr0ten '~,. 
studie met dikwijls zeer beperkte middelen, dat wij nu iets rne ér: maar zeker nog 
niet alles van deze mysterieuze wezens bB'grij.IP'en. 
In een van de volgende .a.f'Lev e r i ngen zal een r-eeks over f'o t ógr-af'Le starten, .ver 
zorgd door een van onze beste fotografen, Eric Callebaut. Äangetro,kken door de 
kleuren- en vormenpracht van' de paddestoelen heeft wel i~dereen eens een foto of 
dia van een zwam genomen, niet altijd met het verwachte r-e su l t:á~?.It. Inderdaad ver 
eist een mooie scherpe foto waarop ook de details duidelijk te zien zijn veel 
ervaring en kennis. 
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Pol Van der Auwera (1896-1984) 

'door L. Inil e r 

Met hem verloor de Antwerpse Mycologische Kring zijn bijna oÎ:1,dste stichtend lid, 
want W, Van EIsen is rond de negent i g . Ê;eiden waren ze een tijd raadslid. 
In 1919 leerden we elkaar' kennen op hetzelfde be s t uur-s bur-e e I. van de stad Antwerf:"-\" 
pen. Hij was er dus 23, ik 19. 
Het was de tijd dat ik met de padde-stoelen bsgcn-, als volkomen, Q,ttbeholpen, C~'-' ~ 
alleenstaande leek. Natuurlijk kreeg hij dat 'Neldra te horen, ma~r hij stond -----' 
tegenover mijn hobby nogal misprijzend. Maar dat duurde niet, lang'. Weldra gil'lg;" 
hi j met mij in het Peerdsbos op zwammen jagen, vooral om er enkelle te kunnen op 
peuzelen. We vonden, het geestig weidekringzwammetjes als noot jes rauw naar binnen 
te we r-ke n , de mensen op de tram, bij het naar huis rijden, hoogmoèd i.g tartend. 
Russula's die weinig of niet peperachtig smaakten, schilden we bij hem thuis en 
aten ze zonder koken, als sla, met olie en azijn. Lekker!.,. maar:we durfden aan 
elkaar niet bekennen dat: ze moeilijk verteerden en ." het liep goed af. 
Wat later zette hij zijn vlug verstand op het doorgronden van e~n boek over padde 
stoelen voor beginnelingen. 
We hadden elkaar goed gevonden, want we Haren alle ei lezers an meesterlijke - 
romans, we konden beiden knap tekenen, kleuren en ein e oos re etwis en, hij kon 
een beetje beter schaken dan ik. 
Met de tijd wist hij de eerste zwammenvrienden, voor 19 0 a er e .aar te' 
brengen door het ondernemen van studietochtjes en hij bezoro 'e •. en 'jsten van de 
gevonden soorten. 
Ruzie maakten we zélden, maar mals viel het niet altij' 
Iets bleef me klaar in het geheugen. Hij toonde me- het 1-:.:_8:,_8 "Ba' ertje 
(Schizophyllum commune). Ik bepaalde het met de Latijnse .2al1,.,. r e 
zijn handboekje ontbrak. ,Toen werd hij bleek van woe de . 11 \-iat'-s? 
eigen voeten ... Schizo dat trekt goed op sch ... ten. " Mijn om 
hem van 'mijn goede tr-ouw te overtuigen hielp volstr'ekt nie s: . =-J aver- e op zijn 
benen. Toen kwam' de reddende engel. Neven ons bureel be o nö Z: ,_ e"'__ or dat 
de Grote Lar-ous se .be z a t. Ik kreeg hem daar e-ven los,' en rousse 
beva t te de duivelse naam met een afbeelding. Een vechtpar : -; -..;e, ' ::-: _ r~_:_-éi1__::':-::::- 
De Pol bleef de Louis en de ~ntwerpse Mycologische Kri .:. r- "221" lang. Een 
boek is er over te schrijven. Dat zal ik doen rond he __ -:. 2:S :~ wat bij 
ben met de mycologie. 

Inventarisaties 
Onlangs verschenen inventarisaties van de paddestoel'" ,~_ ~2 ~2~ ~ c~sel en van 
Fort 7 te Wilrijk, opgesteld door Hubert De Meulder. 
Het boscomplex te Zoersel werd gedurende twee jaar _a-er 'ag bezocht 
door Ivo Antonissen, Bube r t De Meulder en Jacques Van 'e Het gebied 
werd grondig uitge.k;;amd ",aardoor e;en ove r-z i ch t we r-d -, e: --~""5';;::: ;~ èe rijke flora 
van het gebied en van-wá't de seizoenen zoa_! te bie e:: :-:e:::'e:::. 
Op 29 juli en '17'rf~~embe:r 1984 o'l"garüseert-de kri g s t ·:::=e':-::c,.~c, .. __ ë ~(l,er'5ëL 
Belangstellenden voor h:~t gebied moeten echter 18 en kunnen, 
wanneer ze niet opzien -tegen een flinke wandelL,g 2.2.:: 2:::~ =2-~~'agflxcursie deel- 
nemen, Zij kunnen afspreken met Ivo Antonissen ~Oi~ 
De .i nve n t a r-Ls a tie van Fort 7 is het werk van H be r ; ,'~e_:-,~, et resul t aa t 
van drie jaar regelmatige studie van deze bijzo .. 'er-e :-,::e';'::-J_E;. 
Wie g:einteresseerd is iij de inventarisaties ka l< _::E::-:: ::;:!'_e":0:; te t Huoer-t 
De Meulder, t.e Lef'oon ; 03/830.13.87. 
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Ombrophüa viol ace a Fr. 
Ombrophila violacea Fr.: een zeldzame ascomyceet in het natuurreservaat "Slange- 

beekbron" te Zonhoven 

door J. Bosselaers 

Op 26 juli 1983 trof ik in het natuurreservaat "Slangebeekbron" te Zonhoven in 
de Limburgse Kempen een groot a~ntal apothecia van een ~ij onbekende ascomyceet 
aan op halfvergane bladeren van de zachte berk (Betuia pube scens Ehrh.). o;ë, 
bladeren waren door, enkele milUmeter water bedekt en de apothecia staken boven 
het water uit. Door de bleekviolette kleur, de gelatineuze textuu''f' van het 
vruchtlichaamvlees ~n de Melzer-positieve asci kon de soort ged~termineerd worden 
als Ombrophila violacea Fr .. Gedurende de maand augustus 1983 vond .Lk O. violacea 
nog op twee andere plaatsen in het reservaat terug, altijd op zeer. vochtige, 
venige ondergrond tussen berkenopslag aan de rand van het zure heideven "De 
M~merik". Als substraat dienden telkens de afgevallen, rottende bladeren van 
Betuia pubescens. De hiernavolgende vegetatieo.pname werd uitgevoe'rd volgens de 
Braun-Blanquetmethode (Den Held en Den Held 1973) op een proefvlak van 3 x 4 m: 
ze geeft een indruk van een typische standplaats. 

Betuia pubescens 3 3 
Betuia pendula + 
Alnus glutinosa 2 
Frangula alnus 2 
Salix auri ta 2 
Myrica gale 2 
Molinia c aer-u.l ea 3 
Sphagnum papillosUm 
Sphagnum f'Le xuosum var. fallax 
Sphagnum fimbriatum 
Ombrophila'violacea 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

O. violacea wordt doorgaans als zeldzaam opgegeven (Breitenbach en Kränzlin 1980; 
Dennis 1978). "(~ldZaarn is ze eigenlijk a'l Le en maar," schrijft :Schwegler (1975), 
"omdat ze a.l t i jd=cver- het hoofd gezien wordt en op plaatsen groeit waar demyco 
logen zelden komen." Toch zijn mij geen opgaven uit België bekend .en wordt oe 
soort ook niet vernield in de aantekenlijst van de Antwerpse "Mycologische Kring 
(Vandeven e.a. 1979). Het substraat waarop ik de vruchtlichamen aantrof komt 
overeen met de vermelding van Dennis (1978): "rottende bladeren onder bomen op 
venige plaatsen. '~-_erei t~n.~aGh, ~,Q.'kr,ai)Z_t:tJ1~::J~j§.$1if'È}Ä-]_ci:)Ji~gi.€rt<LJ 975)_g~~2:~ 
dode takken, o.a. van Al nus v i r id i s De., als mogelijk substraat op.' Aan de hand 
van het materiaal ui t Zonhoven werden de h i.e r-rravo Lgende bes chr-Ljv.frtg en illustra+' 
ties ,~pgesteld. ,Sr zijn van diti,\materiaal ook e-x.sicoata bewaar-ë, De beschrijving 
komt vrij goed ovei'~en me t d&.·opgaven in de literatuur; alleen de spor-en van het 
materiaaii: van de lIS1angebeekbron" zijn aan de grote, kant. 

Makroskopische kenni~rken 

Apothecia omgekeerd tolvormig tot gesteeld schijfvormig (stipita?t~turbinaat of 
"ombrophiloid", Ainsworth e.a. 1973), de' steeltjes kort en dik, naar boven breder 
wordend (A). All~enstaand of in losse groepje$, soms ook met 3""'12 dicht bij elkaar 
(C,D). Diameter van de apothecia 2-6(7)m.m. Hyonlenium concaaf tot convex, in het\~', 
midden met een kuiltje. De rand van de schijf is in jonge toestand ingerold maar 
later vlak of terl,lggékromd en dikwijls onregelmatig gekarteld. Het hymenium en de 
bui tenzijde van h.~·t apothecium zijn glad en éénkleurig lichtvicilèt (2,5 YR 6/2 
"pale red" in Muhsell-notatie), alleen naa r de steelbasis tQe soms iets donkerder. 
Binnenin het apoth~ciurn is het vlees opvallend gelatineus (B). 
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Mikroskopische kenmerken 

Sporen: elliptisch, vaak iets toegespitst aan de ui tein_den, glad, hya l i en, meestal 
met twee, soms met meerde:_re dr~ppels (B3). Afmetingen, gemeten op 61 sporen:., ' 
8,9 - 14,3 x 3,6 - 5,4 pro; gemlddeld 11,7 '~' 0,4 x 4,4~! 0,1 ~mi ~et 95% conflden~ \ 
tie. i 

Asci: langgerekt kno t svor-nn.g , hya l ien, achtsporig, onregelmatig .urn ser-i aa t of 
gedeeltelijk biseriaat (B1, Dl)' Er is een zwakke blau~kleuring yan de porus met 
Melze~-reagens, l:>ij' vers mate~iaal echter veel du.i d e Ld j ke r- dan b~j exsic:.a.ta \~2)' 
Af'rne t i ngen , gemeten ,op 50 aSC1: 71,2 - 89,4 x 6, 1 - 11, 1t pm, gennd<deld' ' .z r: >:~, '.z 
80,1 ,,-;t' 1,2 x 8,6 .,t 0,3 ,urn, met 9'5% 'confidentie. ,"" . ...1- 
Par-a f'ys en : hyalien, slank en bijna dr-aadv or-mi.g, met afgeronde top, 2( 3) pm breed ',.,---~' 
(B1,D1)· 
Exc i pul um: bestaat uit eLl i p s o i de (14 - 31 x 8 - 19 flm bv.) tot r-echt.hoek i ge 
(16 - 55 x 5 - 12,am bV,.), min of meer opgeblazen, dunwandige cf:;1l:én(D4). 
Hyfen van het vruchtliChaamvlees: 1,8 - 4,2 pm breed, hier en daar vêrtakt, soms 
met meerdere tot lOsse'strengen verweven, ingebed in een gelatineuze matrix. Cel 
inhoud. licht korrelig (D5). 

Beschrijving van d~ afbeeldingen: 

A: apothecium 
B: apot.he c Lum. op <dOorsned;è 
C,D: groepjes apothecia op substraat (bladafval) 
B 1 ' Dl: asci en par af'yaen 
B2: porus van een ascus na toevoegen van Melzer-reagens 
B3: sporen 
D4: cellen van het excipulum 
D5: hyfen uit het cent~um Van het apothecium 

Dankwoord 

Met dank aan Prof. Dr. E. Schockaart van hep Limburgs Univer~itair,Centrum te 
Diepenbeek , 'die mij het gebruik toestond van een Re i che r t Po11var, mikroskoop met 
tekenspiegel en int€rferentiecontrast volgens Nomarski. 
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Bijg'eloof 
Paddestoelen en bijgeloof 

F. Van 'Pr aet " 

Uit de sprookjes, fabels en oeroude volk;sliederen blijkt het :grote wantrouwen en 
de ingeboren afkeer van onze voorouders :'v.oor de zonderlinge gedaanten, met een 

k 
dik lijf en een ronde hoed, die plots.eling uit de aardbcx:lem verschijnen om na 
enige tijd terug te verq~ijnen. 
Paddestoelen zijn steeds met een waas van geheimdoenerij omgeven geweest. Deze 
kwaadaardige schepsels worden in een adem genoemd met toverij. Dit bijgeloof is 
zelfs nu nog niet helemaal verdwenen. 
Men denkt dat de groei afhankelijk is van hogere of lagere groeigOden en men ver 
moedt ook dat duivE!ls, heksen, elfen en goede of boze bosgeesten er iets mee te 
maken hebben. Men brengt dan ook offers en men leest zwamgebeden·om Iten gunstig 
te stemmen. De vliegenzwam wordt als de giftigste van alle a:a.l(zien. Bovisten zijn 
scheppingen van de dUivel en de .grote wolken die uit de paddestoel te voorschijn 
komen zijn de $[)'uiÜiiqaj{ van satan. 
Anderen zien het anders. Het is de \li\eilige Petrus, de toenmalige weerman, die op 
zijn feestdag het zwamzaad ui t s tr-oo i t. Sint Antonius gaat jaarlijks door het bos 
terwijl hij met zijn .her-der-s s tar , waaraan belletjes gebonden. zijn, op de grond 
klopt om de boze geesten te verj.il.:gen die de paddestoelen voor d.e mens verborgen 
houden. Hij is dan 'ook de patroon van de myc'!-ologen. 
Het feit dat sOl}1m~g~ p:adèdestoelen in eig,en?tardige kringen groeiElD heeft de mensen 
ge ï nt.r-á geer-d en heëft hun verbeeiLding 0i{) hol <!I'een s::J;-a"m, De ve~inderde grasgroei 
op deze plaatSBn'i~:: te wä;1jten aan de nachteliJke dansen van' beksen en elfen die 
de duivel aanr-oeperi. -. . 
De Romeinen kenden Ook wat van paddes'toelen. Volgens Plinius d~ Oude ontstaan de 
zwammen uit de zurë sappen vand~ aarde. In het begin ont.staat:een taai slij-m dat 
zich later met een huid omhul t elft a Lao een vrucht vormt, De paëdes t.oe Ien nemen 
het vergif ui t de Q;mgeving op, v~:()rna:me1-ijk uit ll:~&,~s_t_· ijzeti'> en rottende 
vruchten. Slangen blazen hun gif in de paddestoel.lAls tegiengif is zout en kippen 
mest aatf~eraden.: 
De Romeinen kenden het verschil tusse-n de e.e-t.bar-e , smakelijke soorten en de gif;\ 
tige. Gezien er zi~h re.€tds en i ge.. V'ergifti!Si,ng~n ha.Gloen voorg'ed~an, die soms nogaI 
goed van pas kWáffiElrl'l ri~iteh de gcFnt_~ tlérén v@.,'n toen de bereidit.1g: van padde et.oe Len 
fitëJ aan hun slaven over maar- de'oén zij het zelf voor alle zekër-he i d . 
Volgens Plinius ont.staah ook zwammen door /éèn7eakt1'le op basis van een warmteprin- 

: ,.---_.~~-, ....••... ..._--__.. 
cipe. Door een 6nt~ardii1g van de bOQmsappéh die ingevolge dat warmteprincipe ver- 
dikken ontstaan paddestoelen. Ook kan de aard:è bevrucht worden door een bliksem 
inslag. Hij weet ook hoe men truffels k~m la ten groeien. Men neernt gr-ond ui t truf 
felrijke plaatsen ~n begiet hem regelmatig met water. 
In de middeleeuwenhadçlen de zwammen een slechte naam. De paddestoel komt voort 
uit de vuilste vorm van vuil en het ergste dat kan gebeuren is dat de zwam in de 
nabijheid van een slangennest groeit. Hij zal dan de gevaarlijke giftigheid van'· 
de slang overnemen. 
In de 15de en de 16de eeuw had men weer een andere opva~~ing. Zw~mmen en truffels 
zijn geen planten, dieren of zaden. Het is: de overvloedige vochtigheid van de 
aarde, van bomen of' van rottende dingen, die tot paddestoel gevormd worden door 
regen en donder .. 
Een lange tijd twijfelde men of de paddestoel nu een plant of èen dier is. Het 
probleem werd opgelost met de vondst van een Cordyceps op een dood insekt. Het 
dier veranderde in een paddestoel. 
De stinkzwam (Phallus impudicus) is een geval apart. Het duivelsei·g-i'oeit met een 
heksensnelheid en verspreidt een stank-van heksen. Het is een dodenvinger. Als de 
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iwam Op een graf op het kerkhof '$:Q.orko:r!1t wil oV~rl.ed~n€ g;i;~J:t·o:r-.:..'! 
ven is met nog e-en zware, misdaad op zijn ~;#w$~{èn e'n.·.. :, .. ' hfj nqg geen v€t~~if- 
fenis heeft gekregen. De Phallus waarschuwt met zijn ,opgestoken lijkenvinger. 
Ook de Craterellus,cornucopióides of de doodstrompet, met zijn duistere donkere 
kleur en dan nog.LÎit de aarde komend, kan niet anders dan uit h-et rijk der doden 
komen. 

Studie van de paddest~;~phejn 
De studie van de paddestoelen in Belgi~ deel 1 

door L. Imler 

Meer dan vierhonderd jaar geleden verscheen te Antwerpen" de ee'r's,t:e Vlaamse ui t 
gave van het Cr uyde Boeck , geschreven door D.6dtoens, geneesheer te '<Mechelen, dan 
arts van de Oostenrijkse Keizer, later .hoogleraar aan de un i.ver-a i.tse.i t te Le i den , 
Dat beroemde Cruyd.e Boeek, uitstekend vOor ziJn tijd, werd dertien maal uitgege 
ven, van 1554 tot 1644, 90 jaar dus, vijf keer in het Vlaams, ~ij( keer in het 
Engels, twee in het Latijn, één in het F-raris. N·u fotügraflsch herdrukt. 
In :Çt~_ eerste ui tgave heb ik slechts één pa,4Qrè~,t0,el -a'f ZW;@Jll v~rm~l~ gevonden. Ik 

'geef het woord aan de géleerdë èoctor nöii'6:e.Ïis:' fiVáil Ag'áricu:s; 'lm::sj\w:ij van vete 
cruyden ende worlilelen ghescreven hebben die in die medecype ghe:br!;lyckt worden tot 
suyveringe des lichaems .9uer 9~rl carn~~_g,~c:k:, :?.s.:'.<?. _E::t? .. ':li~l_el! wiJ o~ck:, c1~~n_ Agaricus niet 
achterlaten/ wat hij oo ck eNl ze-er g:~e'@,é mé@·e;.ê'yne e's veel (!j\:i~éhcle,ri, -én de cr,é;;öhten 
in hebbende/ alzoo dat hij vele gheleerde Medecijns nu ter tijt.i$ Latijn Megecina 
familiae/ dat es Medecyne des huysghesins ghe~,empt· wordt. Agai'icus es een m:aniere 
van een Fungus dat' es VOOSt; a en was d@t aen sä:tnmigh:é oude beomen ende sonder-Li nghe 
aen die wortelen van den s e I ven ghevonden wordt. Ende da\t beste Aga:ricus es dat 
wit voos ghegaeb ende se er licht esf ende dat lichtelijcken br-eeckt . Dat ander-s <, ". 
esf te wet,é. swert/ dicht/ vast/ taeye oft 'swa,ér en es in der medecynen niet (L __ ) I 
dienstelijck mae r es quaet i,end~ fenijnnich." ",'~--- 
Enkele jaren later, in de tweede Vlaamse uitgave, duidt Dodoens dE:! bijzondere 
boom aan waar de geneeskrachtige zwam Agaricus op groeit, namelijk de lork. 
Eén van de grootste paddestoelkundigen, de Zweed Elias Fries, noemt die(lorkezwam, 
Polyporus officinalis , . én meld~_~§,t .. l1~2,.J:~~è;ê"","W~~_~!lij~~ w:erd. ir.} de eër-s t.e eeuw 

~~~e~~:; ~~~~~~~~n~~~r~~'~~f~î~3~i{~~~~~~~~~~~~~~~::,~,éîattoe,9i'f_ "_- . 
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lOrK,eJl_Paddestoel eigenlijk behoort, geeft hem 
de naam Ungulina o f'f i c ina Iîi s.; volgens zijn _. 
beschrijving, een d rkkei -soor-t , .. 10 tot 20 cm 
groot, zo~qer steel zittend op de lor_~~ 
b0venop gekringd en wa t , bruinachtig; yerJ:J.lekend 
tot wi t,' rii'eCee'n'- dUnne, k'~rsta~htige geba~;;l~n 
op'p)erhuid; de buisjes zijn kort, de poriën ( 
kl'eiin, geelachtig, dan bruin; het vlees, het 
0innenste is wit, .i j I. dan te verpul veren, 
bitter. De exemplaren, die Bourdot kon onder 
zoe:ken, kwamen uit de Alpen, en waren alle on 
vruchtbaar, zonder de mikroskopische sporen 
dus, die de soort voortzetten. Ik heb die 
Z'wam noó i t gezien en meen, dat ook geen enke 1 
lid van onze kring hem te aanscho~wen kreeg. 
Onz'e betreurde apotheker Bonami zegde me, dat 
hij hem als geneesmiddel nog voorhanden had, 
als poeder, dat soms met. andere stoffen ( 
giè-mengEi, vooral dient om het overdadig ZW€t~~ 
w:~,J terin,glijäeJ"s te bestrijden. In de awothe 
k'lilJn kom,t dl€ st.of' voor onder dë namen Agoart-cus, 
~ric . b l anc , BoLe t.us of'f i e Lrra Li s , Agaric pur- 
gs;á;tif . 

. ,.1 ~~::"l~;~l, 27 jaar na de eerste uitgave van Do- \=~~~$~4 ''----.-- ;~i§ t Or-uyde Boeck, verschijnt, weer in het 
-"",-'~ ··V;x..~·a.ms, het Kr uyd tboe ck van: de Lobel, een 

praehtlü tgave door Plantijn, te· _\t:w~;.p~en, met talrijke handgeschilderde figuren. 
Twaal f soorten van padd:e;'stoelen ~:aîli'l er in, met teksten, samen zeer typisch voor 
de iN'ycologische wet~nschap van <4'w@ tiiLJ'til, nog gedeeltelijk gevangen door de geF"" 
leerdheid van de Oude Gl";ieken en. Rom~in~:m, maar' reeds wr-oet e nd.. met moeizame, 
eigen waar-nemi.ngèn. De L$tt.ijrks'e uiit;g{l'a<f )v.sn he·tzelfd€ werk, ;,viJf jaar vroeger, :~',' 
ook bij Pl ant.t jn; v;ermelctt g·eep p:aict'~~$',to-elen, behalve dan de klassieke Agaricus, 
z.oa I s bij Dodoens.. t " 
de Lobe L, anders ;ge'zegd Lobe Lrus, s'BriJkt enkele ker-en \,~~leri];/~_~~~'f .9_ë: v9,oJij)§:e 
hand, over zijn geleerdé snor en baa;r.cl:- en verkof:1dt: ti De Camp-êrnbeHen oft Fûngi 
syn eenighe verwas'$.inghèn êt)ld:e::"ef.R9jl~;e;aêhtighe ghesw.illen.( de w.elc'ke ha(~ren oor 
ser-onck hebben uit Qvervloedighe VO,Q;h'):;ic:heydt van ct "ae r-de :trersch: gherne s t Z oft 
door rottich naV peerdel koeyen ën4-e at'lder mist/ oft rot stroyl hout ':!{ri~_-> dier 
ghelijcke. Sy cornen oOl?k voorts uit de vochticheydt vande wortele van sommigbe 
cruyden ende booraen, .. " 
Van wat we nu z.ee r breed bezien, weid;ekampernoeliën noemen of Agaficus camp.e'wter, 
broertje van de gekweekte . champi,gnon , ze,gt de L~Qel: 'tt;ri~mey-n',_p-räne 6.f_t_:Wàt_ ver'::: 

• '_""_ ••••••••• __ -J •• _~ ~ ••• ~~_______ -_ ••• -.,..-,' •••••••••• __ •• """:".,___ - ~ .r 

heven Campernoellen'-i;liemen' eet ;'i De g:hemeyn$te ~:diemen -;\ .over a I eet s.i jn ghence eh . " " ;', _.":' .... _-~_.~- .•. , .. -.:./ . .-:- . ..,...~:~-...,...,. .. 
bekent! hebbende t f vlees heel wit alE sY ver-sen siJn/ van ond~r claer roodt\. 
oudt zijnde/ sijn sorgelijck om eten/ en crij®,hen sterckerén reucKe en word€n 
bruyn." 
De eerst rose ~laatjes, "van onder c l aer- roodt", een van de voornaamste 'keÏ1.t_ê.kéns. -- ..•. 4···· . - . .._ _ •.. - 

van de gekweekte charnp i gnon & Co, worden dus al vermeld. Maar opgepast! de Lobel 
stelt ook in het licht: "C'l e yne lanc\~orpig;he fenijni@he \ç:élJj1__p~:n()'èl'1:eel1 §~~'l_i 
hoykens en bokelen wijs.e (gebocnelde) dood t Ltjcke Ca.mpernoellen :eD __ ,çtnçi~re,bok_el~r 
wi j s est i n c kende e nd 8, .• 'fen ij n i c h e 1:;Fjiïi~r:Doe 1 ié:r;. ',':)L~Qii~'nj" d:~=~fb_~,el'di~~-~~~= ,t;i.m 
del tje Inktzwammen, Coprinus micaceus misschien, verder verrnoedel.i jk een Psabny 
rella en een F'l ammu l a-; Van de meest gevaarlijke Amanita 's, met dodelijke Amani ta 
PhaIToides ~?_Q):::9,.áD-_,;' is er geen spr-aak. 
Van die "fenijniçh:è, doo<itlijc~,~ en ~t~Yn'Q-ket1d~" le'ert d'8 LQtiel: '!l)e-se sijn ;ç?v@f', 
al see r gemeyn in de vèlden/b:e~~l !;l.QY61"l! emié a-en oude hu~~4ièri;_r: j;~-6htelijck :ûit 



de ghedaente van de voorgaende te onderscheyden ende kennen/ geLi jck alle dandere 
soorten ooek sijn. De sommighe sijn eleyn/ lanckworpich-rondtl binnen hol ghelijck 
hooghe hoykens/ geel van verwe/ ettelijcke sijn wijderi wit/ oft m~t grauw oft 
al temets swert ghep Ie ckt. van onder oft binnen. swer t . Daïer- :~ijnder ander die pla t 
ter sijn ghelijck echot.eIkens z ende somth:i,ghe gJ;Jelijck Bok\élerke'!i:1S 'o f t schildekens ." 
Bij wat misschien we I de lekkere ÇJi~~::§):Rjj::]:.:,Y}:;-J'~9ulus voor s t e.lt.j: zegt de Lobel: 
"De s e worden ghesod$n!: gb~fr~tJ~~:(f1~~~;\~~~ci'~>i~~it !g'~~?s:h.t/ a l s ~~lL~ __ Qierghelijcke 
soorten die aen e!}:6e or;:(ièr de bo'Gliii1 Iht '{;}:thfè'<'wasS::éni om -cià{;e 'suyverder sijn 

.' ~-;~ e;'a F~~lf~f~~~~'~:;~~~:~-et~t:;~\~K-Qd~[i~:!n~{-~-si~n-~g~~~·.~~~{e~-~~;0~~~_~ise 
den waeren." Bij die Laat s t.e woorden komt de l<la:ssieke geleebd-neid van Oude Grie 
ken en Romeinen weèr helemaal aan de opper-vlakt.e . 
Verder zien we ,i __ m_e~:~_tàl goed gekleurd, af'gebee I'd : een Le,piQt;'1 ptoGera, een Poly 
por-us de ronde Mor1elJe, goed gelukt, een zonc$erlinge Stinkzwam, een Reuzenbovist , 
Truffels en Hertetruffels (ElaphQWYcEZ:s). Het J.ûdasoor op de vlier wordt bijzonder 
besproken. Ik bleef nogal lang bij dê' Lo!bel stilStaéJAû, omdat nij voor die tijd 
bui tengewoon veel m6èite. gaf om Let s van die f,jiElhèirrr:tlinnige padd~stoelen te begrij 
pen, mede te delen eh af te beelden. De laVerè: _*Ü"j;.:gJ~:){'€n van Dodoeris en Clusius 
steunen op de krachtinspanning van de Looel, aanigaafrde de padde.s t.oe Len . 
Geeft U eens d;e moei te het prachtig Kruydt.boeck van de Lobel te vr-agen, in de bi 
bliotheek van het Plantijn-museum. De paddestoelen staan blz. 305,: De puikste 
kleurfilm kan daar niet aan! Want<d,:i_I:- werk is echt., 1500 trilt erin! 
Dodoens' Cruyde BQe~k verschéen als vijfde uitgaaf voor het eerst in het Latijn, 
in 1583, als hij al 66 jaar oud is, Hij kwam zich te Antwerpen ve~tigen om bij 
Plantijn het werk mee te ver-zor gen . De afbeeldingen, evenals bij de Lobel, zijn 
met de hand gekleurd. De paddestoelen doen deze keer ook mee! Maar slechts vijf 
afbeeldingen van de twaalf bij de,Lobel doen hier dienst; voor de &:eliefde Agariq 
cus is er ech t er+e en bijzondere figuur bij, verschillende exemp'l arjen voorstellend 
op een lorkestam . De l'!~_:sç.luse, verlatijnst Clusius, vertaalde hl' het Frans' het 
eerste Cruyde Boec)< van Dodoens; hij kende dus Vlaams! In l601 verschijnt, ook 
weer bij Plantijn, een werk van Clusius, waarvan het laatste deel"krachtig de 
stuQie van de paddestoeleh vooruit helpt. Een vliegenzwam stq_at erbij, een Tri 
choloma georgii, een Clavaria en ook Be Le ten waarvan zelfs, door een afgesned-en 
stukje van de hoed, de buisjes worden getoond. Ook doen de figuren van de Lobel 
weer mee. Als de houtsneden voor Clusius' zwammen vervaardigd werd-en, konden ze 

. . 
niet steunen op een prachtig;e reeks gekleurde afbeeldingen naar de natuur, die 
onder zijn leiding in Hongarije werden gemaakt. Zonderling! ... rilc3.ar daarover 
meer, als we het over Và;l1 Sterbeeck hebben. Clusius bestudeerde ook een paar 
jaar later de 'fra,lièsti,nkzwam, Cl:~J;"hF,\cls c-.a:nceJ.,JÇl.tus. 
De inspanninger;:~an' de Label, Do{ifbens' én GTtls··i&i:~ k~rit}~n nu :w:Qrd$n-!àèng:ewenn in de 
elfde uitgaaf van Dodoens' Cruyde Boeck, in 1618, in de Plantij~s~ drukkerij van 
Frans van Ravelingen . Dodoens is' dan al 33 jaar overleden. Er wotd,t daar gezègd 
dat de Herfst-Campernoel1ien zijn: "onderwaerts hol ende als uitghehooltl met 
dunne vellekens oft lieskens doortogen/ ende afghescheyden/ de welcke van in 't 
m_idden van den s tee~ af tot het uit ters te van dit hoo t'deken streck~n ende loopen." 
Hier vinden w-e voor de tijd al een zeer merkwaardige inspanning om de plaatjes te 
beschrijven, die Van Sterbeeck in 1675 plues zal noemen, maar hij ~al ook de buis 
jes onderscheiden onder de naam van mergh! 
In die elfde uitgaaf van Dodoens' werk, b{j van Ravelingen, zien we ook iets als 
een algemene ordening, of classificatie. De eerste groep zijn de ~addestoelen die 
op de aarde groeien, de tweede die op de bomen wassen, de derde die in de grond 
voorkomen, de Truf.fels, Eerdbuylen of Tubera genoemd. 
De eerste groep, dus "die op de aarde groeien, wordt nog onderverdeeld in vroege, 
de Le n t e , dat ziJPt de Morieljes, dan de J\ate, de "Spae d e " in de her rst , waartoe 
ook de Stinkzwam hoer-t en eindelijk de Stuifzwammen, de "ronde cf t. ballachtige, 

. Wolsveesten" . waar'bi'j de "Co r-a e l-w i js getraelliede Campernoellie" wordt gezet, de 
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Clathrus cancellatu~. 
van Ravelingen geeft een "Bijvoegsel": "Den hoochgeleerden en wijtvermaarden Clu 
sius heeft een gantsch boecksken van de soorten van dit gewas geschreven; twelck 
wij hier niet en hebben willen uitschrijven! om niet te lang te vallen! verhopende 
dat de gene die de ~oorten die van Dodonaeus aengetekent"zijn! wel kent! de ander 
lichtelijck te kennen sal comen." 
In 1675, verschijnt ~e A~twerpen, in het Vlaams, TheaErum fungorum oft Tooneel ' 
der Campernoelien, ëen werk dat benevens enkele giftige ~ruiden, uitsluitend paè 
destoelen behandelt. Iets enigs, een overmoedige krachttoer in die tijd! 
Het werd geschreven door een Antwerps priester, een bekend plantk~ndige, Frans 
Van Sterbeeck (zie Sterbeeckia nr. 10). 
Ziehier in het kort zijh l~ven en werken. Hij leefde te Antwerpen van 1630 tot 
1693, studeerde ze(:;:r vaar-ach i jn l t jk aan de hogeschool te Doua i ;' wer-d Doctor in 
letteren en w~jsbegeerte, plantkundige, mycoloCJg, bouwkundige van waarde, kape-, 
laan van de Antwerpse bisschop, kannunik en zeer- ijverig r-en tmees t.er- van het An t > 
werps begijnhof, w3Çirvan hij ook de geschiedschrijver was; dat alles met een 
ziekelijk gestel. 
Zijn sappige Tooneel der Campernoelien is sterk beïnvloed door de Codex van Cl u 
sius, puike waterverfschilderingen, te Leiden bewaard en 117 soorten van padde 
stoelen voorstellend, naar de natuur. Van Sterbeeck schilderde die afbeeldingen 
na of deed ze nabootsen, maar voegde bij die kopij 199 oorspronkelijke figuren 
in kleuren. Dat alles diende, met daarbij nog de hou-tsneden van Clusius I werk 
van 1601, tot het ver-vaar-dä.gen van de talrijke kopergravuren in zijn Toonee I der 
Camper-noel ien. ' 
Er zit in dit werk,een groot deel persoonlijke krachtinspanning eri Clusius, waar 
van Van Sterbeeck betuigt alle licht te hebben ontvangen, wordt dikwijls vernoemd. 
Het gewrocht dat heel de kennis van die tijd samenvatte en ook merkelij.k aanvulde, 
trok krachtig en langdurend de aandacht. Veel later trachtten vermaarde mycologen, 
afbeeldingen en bescgrijvingen van Va-n Sterbeeck in het klare te t'rekken. Hoort 
eens even de ge Leer-de pr i e s t.er- van Antwe~pen in zijn inleidil1g:' ":",. ~ l!1~t Iq.~l€,tt my 
gqsçi ,gedocht, alle het gêne iek in den tijdt V,3:J1 soo veel jaere,~ ~~:t>ig~~~i~;f,1t haElde-, 
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nature der selver in alles te- o.,ndersoecken, ende breeder te beschrijven, hebbende 
t o t dien eynde rrt.e-t aL);:e~enlijck alle nat.ur-a.Li st.en ende Aut eur-en daer van tracte 
rende , doo.rsnuffelt' èndie doorle'S'@,iJ, maër Do.ven l);0ven dien seI f's, als oock door 
andere, door-wa nde Ld t vele bos achen , velden, canten en hoe cke n , met sulcken _._ 
ghewasch dikwijls bevrucht; o.m daer do.o.r (so. seer my mo.ghelijck was) meerder 
licht ende vo.ldo.ening~e ~en een ieder te gheven." Zeer waarschijnlijk hielden 
so.mmigen zich in o.ns land nog met de stédie van de paddesto.elen bezig tussen 1675 
en einde 1700, maar,Oo.rspro.nkelijk myco.lo.gisch werk, zelfs in verSlchillende 
flo.ra's over o.nze g'ewesten. zal er dan wel niet veel te vind-en ziJn. Dat verandert 
met Mejuffrouw Màr:'ie':"Ann~ Libert, die' de Buderdom van 83 jaar bereikte en getf.or,en 
werd te Malmédy, in. 1782, als docht.e r van de bur-gemee s t er . ' 
Met haar vlugge g~e's:t . biqnk ze, nog z.eer jong, uit in muziek ërl' wiS:.kuncte, maar v 
haar wandelingen ü) de Vallei van' de Warche maakten van haar een geestdriftige 
bewondessaar-s t er' van p Lan t.en , die zij trachtte te bepalen met heel 'oude schrijvers, 
als Dodoens. 
Do.cto.r Lejeune van Veryiers leerde haar kennen, duidde haar de noodzakelijke mo. 
derne studiebo.eken aan en vroeg haar voor: hem planten te dr-ogen'. În zijn Flora 
van Spa van 1811 ,.' ~ijn' de zaadplanten van r-ond Malmédy door- haar on t.de k t . 
In 1810 kwam de vermaard:k p Lant.kund i.ge De Cando l Le naar ons laUd, 'met DOG tor 
Le j eune en Mejuffrouw VU~ert deed hij uitsta:p,~èn in onze Ardeniten';:; De Candolle 
zette haar aan de. c~yptogamen' 'rond Mal.mé'dy te bestuäeren, omdat 111.'J getroffen 'was 
door de overeenkom~t met' deze van de Jura. Door zulk een g<;n~erde iaangemo.edi,gd, 
t-rok ze er beslist, over-moed i g op l.os . Rond de dertig, vol jeugiUge kracht, ~'~~:;:._. 
gekleed als een Ardènseboerin, daarbij gbote botten aan, zwie~f z:'e door de bossen 
klauterde ze op de rotsen, waadde ze doo.r de venen, speurend naar varens, mossen, 
wieren, ko.~stmossen, páddesto.elen. In het tweede deel van Dr: L~jeunes Flora zijn 
de Varens door haar alleen bewerkt. In 1820 ge'eft ze een ,t,tUgj;e uit waarin een 
nieuw geslacht van levermossen door haar wordt in het licht gesteld, do.o.r de 
p l.an t.kund i gen met eEm ander- verward. Paddestoelen als nieuw door haar' on t d ekt. 
voo.r de wetenschap en heden no.g geldend, zijn o.ndermeer: Marasmiug graminum, .. 
Desrnazierella acicola (ge.slacht en soor t ) , OmpToph'ila aquatica. Het zijn kleine 
of heel kleine soorten, die ze niet alleen moest ':::-':'_Q_i)Jtdekken, maar .ook grondig be 
studeren, als nieuw erkennen en Ze degelijk aan de geleerde wereld meedelen ... in 
die tijd en in dat midden! 
Du Mortier, de eer~~e voo.rzitter van de Ko.ninklijke Belgische Maatschappij voor 
Plantkunde, die Mejuffrouw Libert nog gekend had, schreef van haar in 1865, kort 
na haar dood : "Wat haar kenmerkt is die speurende geest en dat gezond en klaar 
oordeel, die men .opmer-k t in haar geschriften. Haar vlug en zeker onderscheidings 
vermogen, gepaard aan kracht, werklust en hartstocht voo.r de studte, deed haar 
buitengewoon gemakkelijk de oplossing van de moeilijkheden in de wetenschap vin 
den, ze o.m zo te zeggen raden. Haar levendige geest, lieftallighe~d en goedheid, 
haar eenvoud en verheven godsdienstige gevoelens wonnen de genegenheid van ieder 
die ',l1et geluk genoot ~aar te kennen. België vooral heeft het recht die bui tenge 
wone vro.uw op te ei~eh, want alhoewel Pruisische geworden door de verdragen van 
1815, was ze Belgische gebleven, naar hart en geest. Men moest ze zien, toen ze 
zich opwond tijdens onze gesprekken en als ze uitriep terwijl ze ~e hand op de 
borst sloeg: "' k Ben Belg, ik; 'k werd geboren als Belg en zal sterven als Belg!" 
Nochtans zond Ko.ning Frederik-Willem van P~uisen haar juwelen en een go.uden me~ 
daille, om haar buitengewone diensten te belonen." 
Van 1830 tot 1837 gaf ze 400 gedroogde exemplaren, exsiccata, v~n cryptogamen uit, 
waarbij ook de paddestoelen. Ze kunnen geraadpleegd wo.rden in de Brusselse Kruid~ 
tuin en werden herhaaldelijk bestudeerd. 
Na haar 55ste jaar houdt ze zich hoofdzakelijk bezig met p0ë_zi~',' Latijnse en Fr.3.cn~ 
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se, geschiedenis, circheCllogie, taalwetenschap. 



Een "ge,zond bos voor een gezonde wereld 

'door Coriolus 

Als mycoloog moeten wij steeds aandacht _hebben voor alles wat met de natuur en 
ons uitverkoren dorne i m. het bos, te rnaken heeft. Temeer daar op dit ogenblik het 
bos niet alleen pl?atselijk maar op wereldschaal wordt b~dreigd. 
In Pit verband is het nuttig een artikel te bespreken dat onlangs verscheen in 
het nummer 5/83 van het Russisch tijdschrift "Naouka i Jisnh" (Wetenschap en 
Leven). Het artikel is geschreven door R _ Bobrov, een ilàpd; ,'er(~bosb:.ouwkundige, 
werkzaam bij het Russisch Ministerie van Bosbouw. 
De auteur onderzoekt de wisselwerking tussen het bos en zijn omgeving alsmede de 
onderlinge goede en kwade invloeden. Hij beschrijft de heilzame werking van het 
bos als moderator en regulator van de klimatolögische omstandigheden. Het bos 
treedt als filter op bij de zuivering en de vernieuwing van de lucht en het re 
genwater. 
De schade, die d60r onzè moderne zware industrie wordt veroorzaakt, is zo groot 
dat de bomen niet· langer de funktie van regenerator. aankunnen en in hun bestaan 
zelf worden bedreigd. Verschillende kritische situaties din:ir;l; zich voor waarbij de 
grenzen worden Qvermchreden en er geen overlevingskans is voOr·het woud. De .:: 
schrijver vermeldt veelbeduiderld cijfermateriaal over de invloed van het bos op 
de zuiverheid van de lucht. Wanneer men de vervuilingsgraad aan de rand van het 
bos op 100 stelt dan zal deze op 100 meter in het bos dalen tot 65. Op 400 meter 
bedraagt de vervuiling nog 38 procent om verder te dalen tot 2~ procent op 
1 kilometer en tot 5 procent op 3 kilometer van de bosrand •. Hoeveel dergelijke 
grote beboste streken kennen wij in ons land? 
Gemiddeld neutraliseert een naaldbos 30 ton onzuiverheden ~er jaar per hectare. 
Sommige loofbossen gaan tot 57 ton. Naaldbomen hebben een kléinete weerstand 
tegen de vervuiling dan loofbomen. In dit opzicht zijn eik, populi~r en esdoorn 
het i1leè::iL resistent. 

. I, . 

Rec~nte studies hebben aange200nd ~at de groenzone'rond een .stedelijke a~glome- 
ratle ongeveer 100 tot 120 m ~er lhwoner zou moeten bedragen en dat er 1n het 
centrum van de stad 8 tot 24 m groen per inwoner zou moeten zijh. 
Vol~ens een ar2ikèl in het ,dagblad ILe.Soir" is er in de Brusselse agglomer~tie 
gem l.dde Ld 15 m groen per lnwoner. Ge z i en de. bovenaangehaalde norm zou de Sl tu 
atie bevredigend zijn ware het niet dat het om een gemiddeld cijf~r gaat met zeer 
grote verschillen van gemeente2tot gemeente. Zo beschikt iedere inwoner van 
Watermaal-Bosvoorde over 340 m groen terwijl dèrtien gemeenten d~idelijk te 
weini~ groen hebben als bijvoorbeeld Sint Gillis met amper 0,17 m en Elsene met 
1,7 m pe~ inwoner 
Een van de vele aanvallen die de natuur moet doorstaan is de sohade veroorzaakt 
door de vrijetijdsbesteding. Vele mensen keren om allerlei redenen terug tot de 
na tuur en gaan iri parken en bossen een fÜnke dosis. frisse lucht Ü'p<:liÛlen. Er zijn 
de wandelaars, piknikkers, jongerenvereni.ging.en met hun vermaak en spel, jagers 
op wild en op ... paddestoelen: 
In sommige veel betreden delen van het bos wordt de grond zoda:n'ig begaan en samen 
gedrukt dat nadelige gevolgen voor het gewa:s merkbaar worden. Volgens de Russische 
studie ontstaat er bij betreding van 1 tot 3 p'EH"s-onen per .heotare per dag nog 
geen zichtbare schade. Bij 4 tot 10 personen f19.td~_Il··.~de! e~rst_e,yerhi~lingem_:~iïf~fJ< 
baar en de groei vermindert met. 5 tot 9 pr'ocel;'t~ '_Va~äf 10 -t~t 15 'p'erso~~n zouden 
de gebruikers zich nog slechts op aangedui.d€ p;;rden mogen begeven om al te grote 
schade te voorkomen .en vanaf 16 bezoekers per dag en per hectare zouden strenge 
maa tregelen moeten genomen worden om het bos te .be soher-men tegen de :ltifwallers 11 • 

Als bes lui t zou ik er bij de mycologen willèn op drukken hun gezond verstand te- 

/ -~( 84. 3. 4 8 ))-.~---------:-----'---~.-;...,...._.,..,--~'------:-:- ..•........ _-,----------- 



gebruiken en de natuur, garantie voor de kwaliteit van het eigen leven en overle 
ving, te eerbiedigen. 
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door F. De Decker 

3. Elektrisch veld· 
Een di1ektrisch geladen',\lichaam oefent binnen een bepaalde ruimte rondom zich in 
vloed uit op andere lichamen. De ruimte waarbinnen deze invloed werkzaam is wordt 
elektrisch veld genoemd. 
De veldsterkte, of de grootte van de invloed van het veld, wordt uitgedrukt in 
vol t per .me t.e r (Vlm); De' veldsterkte is het grootst vlak bij het gellhaden lichaam 
en neemt af naarg~l~ng de afstahd tot dat lichaam vergroot. 

4. Mag)1etisch veld 
Evenals een elektrische lading oefent ook een magnètisch lichaam invloed uit bin 
nen een beperkte ruJmte 1"0ndom zich, deze ruimte wordt ook in dit ,geval veld ge 
noemd, maar in t.egens t.e I'Li ng tot .de elektrische invloeden binnen een elektrisch 
veld, gaat het hierom mágnetische invloeden binnen een magnetisch veld. 
Een lichaam dat magne t.Lsche krachten ui t.ee f'en t , een magneet, heeft' al tijd twee 
tegengestelde rnagne:e·tpolên, een noordpool of positieve pool en een zuidpool of 
negatieve pool. E.en magneet met één enkele pool, hetzij noordpool, hetzij zuid 
pool, bestaat ni'et; Eve'fUTIin kan Ben mJltgneet twee gelijke polen, twee noordpolen 
of twee zuidpolen h~bben. Dë magneetpolen zijn steeds tegengesteld en beide aan 
wez~g. 
Gelijknamige poI eri st@telSi elkaar af: + ~ +, ..,..~- 

.'. . N ~:~':'N, Z"'___ Z 
Tegengestelde polen .t.r-ekken elkaar aan: + ...•••. -, -....,....+ 

N~Z, Z~N 
De krachten die de magnee t uitoefent door aantrekking of ; :afstotin'g worden b epa a Ld 
door J}.:~:~::,Q[~,i_t;Le_t,iSl;h: vel:d'>rondorn de magi'H~'e,-\. Z~Zijr.t afhankelijk van de sterkte van 
de po Leri en van ,de 'litfst.áhd t.uaaen beide. :,_::_.- _) 
De maat om de kr-acht, val{de magneet, in èc@t1 b~~alald punt binnen de, invloecLsruimte, 
of het magnetisch veld! uitte drukken :flprdt even'als bij een eh~k~risch veld, 
veldsterkte genöerh~. Zé'wordt in dit geval uit;g'€drukt in eenmagn$tische eenheid 
per meter: 2~/m; di:e' eéVi.verhouding heeft tot de. vroeger gebruikte 0 oersted van: 
1A/m = 4xl0 0. . .' ~ . . 
(Bij op2loekingen,bl~ek d$.t deze eenheid geen ~igen Daam heeft. Ze 'wordt bepaald 

:~~~ ~; ~;::~:~'-J~r~~!r. v:~~ ;~~::k:O:!'~:~:ii'~:{~ ~:;è~:'}~e~f·~:!~::\:~·nm:-~~;: 
1A/m.) . 

. Om een visueel béé~~ tfi'~~vén . va;~.de.·· ~m~;~(e$·Ji~~. ""Rf'á6'l'ft 'w:oi:'q1~n',;;tn7ëêèn ::m~~iet:i:sch 
veld lijnen getroI:<k~n diè in elk !'Juni va;.n.~,it vel.cl à:e riohting cV8l'i'l cl'ie 'kr·acht 
aangeven, het zijn magnetische ve.Ld l i.jaen : "Deze lijnen kunnen in ~en vlak dat 
zich in het magnetisch veld van een s,t-aafma,gne:et bevindt, z i.oh t.baar- gemaakt wor-' 
den door op een dri1agvlak ( een vel papier of dergelijke) ijzervij1sel rond de 
magneet te strooien; het zal zich over- (,1>e ~ppervlakte verdelen volgens de veld- 
lijnen van het magn:eetveld. ' 
De veldlijnen lopen ste'e-Qs van de noor-dpoo L (+) naar de zuidpool f:-). Ze vormen 
gesloten lussen, di}: d~ polen met elkaar verbin(j:en. De veldlijr,ren snijden elkaar 
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.. en:S'ühappen van; een pcerm.anen te 
'~~'eet on t s t aan uit elektrische ladin 
.f!5~~:,; binnen de ~tome,n, waar-u i t de 'mag 
n>!2~~ is a,pgebom;"tcl: De .~lektronen die 
r@f,jfJ de atoomkern; ci~kèlen veroorzakeri 
el,~t,rische en magnetische velden. 
B~~h~l~J\t.r.Qn' l!Be~t'g~n-~+èKi,.rS_S_:Ql)€ la 
di'Jiif€:, die .i nv.l oed kan' ûi toe fenen binnen 
~,g>ij bepaalde ruimte rondom het e Le k-r 
tr-,oo, het elektrisch veld. Door de be r 

,/' '( JM\~~jà.ng van het elektron zal een e Lek-- ,,__t'---r- r - -.,' ,J '_ ',- -~_ . :trM'?};b,_\'~Çl __ ~.nt_s..taa.tî _" .. " - _ 
dat zich ve;r·plaa·tst 'en daardoor, op êlké p1La:~~ws; in dlé ruimte w~ari9 die ver 
plaatsing gebeurt, opeenvolgend zal toenemen en weer afnemen) of voortdurend van 
waarde zal veranderen. ' 
Er ontstaat een <Yioortdurend w i s s.e Lend elektrisch veld. Volgens de beginselen van 
de elektrodynamica doet een wisselend elektrisch veld een magnetisch veld ont 
staan. Zo ontwikkelt zich naast het elektrisch veld, ook een mEtgnetisch veld, 
rond het elektron, In de meeste materialen heffen deze zeer kleine velden rond de 
elektronen elkaar op, zodat ,uitwendig geen magnetisme waarneembaar is, deze ma 
terialen zijn niet magnetisch. ' 
Materialen waarin de kleine magneetV'$îëfên~ '; elkaar niet opheffen vertonen een ui t 
""1endig waarneembaar magnetisme, ze zijr;-m-àgnetisch. 

5. Elektromagnetische golven 
a) Aard van elektromagnetische golven 
Op dezelfde wijze als het magnetisme wordt opgewekt, in lichamen die permanent 
magnetisch zijn, ontstaat ook door om het even welk voortdurend wisselend (van 
sterkte veranderend) elektrisch veld, dat beweegt in een bepaaide richting, een 
magnetisch veld, dat dezelfde voortplantingsrichting heeft als het elektrisch 
veld, waardoor het wordt opgewekt. 
De veldsterkte van een elektrisch veld kan grafisch voorgesteld worden door een 
lijnstuk, vektor genoemd, die loodrecht staat op de voortplantingsrichting en 
voortdurend van lengte ~erandert. 
Bij een magnetisch veld, door dat elektrisch veld opgewekt kan de sterkte van het 
veld op een gelijkaardige wijze visueel worden uitgedru~t, maar de vektor die de 
magnetische veldsterkte voorstelt zal 90° verschoven zijn ten(ppziëh±ie:"~y~D,~..e:ze 
die de elektriscb veldsterkte voorstelt. 
Een magnetisch veld, waarvan de veldsterkte voortdurend in waarde verandert, doet 
nu op zijn beurt opnieuw een elektrisch veld ontstaan, dat ~eer dezelfde voort 
plantingsrichting heeft en waarvan d e vektor die de ve l ds t.er-kt.e weergeeft, weer 
een gelijkaardige waardeverandering heeft als die van het magnetisch veld en ten, 
opzichte van dit opnieuw 90° verschoven is, of t egenge s t.e Ld is aan, het eerste 
elektrisch veld waaruit het magnetisch veld o:ntstaan is . 

. Zo ontstaat uiteen voortdt;;wend in waarde ver-ander-end elektrisch veld, rond. een 
elektrisch geladen lichaam in beweging, een aanhoudende wisselwerking tussen 
elektrische en magnetische velden, die elkaar opvolgen in een rechtlijnige voort 
plantingsrichting, telkens 90° ten opzichte van elkaar verschoven. Deze opeenvol 
ging van wisselende elektrische en magnetische golven die ,zich gezamelijk recht 
lijnig voor t.p Lant en wor-d en elektr:9m§:gp_eq_§Qh~ __ g21_:V:~[l_E:~n,o~m~ ', .. 
In figuur 3 is de ~env0udigste v::~r:rm ,:v.~ e]!~Wt;ti'@'Ir1î1!lg'l\1-~tische g61f w-e;ergeg-€v'en, na 
melijk de vlakke go'I f , die voorkomt (,lp grote 'Z@ifstand van de bron waar hij ont 
staan is. Naast deze-bestaan er ook ingewikkelder vormen, die dan vooral optre 
den vlak bi j de bron en o. a. bolvormig 'of eirre€lv-o'l"m'ig kunnen ,zijp!. 
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b) Sn~_~_Q. _'(?-D e ~EÇl\t;rQJnè!,_gJ1,_e_ttscn~ ._g,QJ"y.~,,-n . 
De voor"fpla:i11ingssnelhèid "Van'-eIeKt'r<öfti~11etische golven kan áf'ge Le i d worden u.i t 
de wet ten geformuleerd door Ma.xwell, een Engels natuurkundige,. die leefde in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. De theorie door hem opgesteld geeft een wis 
kundige beschrijving vim de élektromagnetische verschijnselen. 
Uit zijn formules kan deze snelheid gevonden worden als: 

1 c ::: . 
. VI Eo • f:!o 

c is de voortplantingssnèlheid in,het luchtledige 
~ is de dièlektrische constante van het luchtledige 
!Jo is de permeabiliteit van het luchtledige 
De snelheid wordt uitgedrukt in afgel:egde afstand per tijdseenneiéf; meter per 
seconde. Voor de snelheid van e Lekt.r-craagne.t i s che golven wordt praKtisch echter 
gebruik gemaakt van kilometer pe r seconce . 
Er de diiHéktrische con·~tante is een waarde die bekomen wordt als: quotiënt van de 
dd ë Lek t.r-Ls.che verplaat$i:ng, .-9f de ve;rschuiving van hiet elektfi!3.cl:1 veld en de 
sterkte van het veld, in een bepaalde stof, gewoonlijk diëlektr'ic?f!l genoemd, ge- 
plaat~t in dit ve14. .'. . 

. De d'~'ë:'l~trische c_ö;nst~~te. van het ,r~cuum, oL d'lÇ hl.€!!htA~~~g~~ r::~;iJJi!~~j ;~r§!1;- q:Zl;n 

gedUld met: Eo , ze ·word·t u i t gedr-uk t .i.n f'ar-ad per me-t.er.: EQ ::: 1!1{36:,xl0 Flm, 
d~'~12 waarde wordt aanzien als 1 en gebruikt als ren~r<i)ntiewa;ärd'e.· 
11, de permea~i1iteit is de mate waarin een stof gemagnetiseerd kan worden. Het is 
èen_~_g~.iijkaar'dige rna t er iaa Lcons t an t e als de dièlektrische constante, maar met 
betrekking tot magnetische invloeden. 
De permeabiliteit ~an het lu~~tledige wordt aangeduid met 11~, ~itgedrukt in 
henry per meter: 110 = 4nx 10 H/m, ook deze f.L6-' wordt als r-e rer'ent i ewaar-de 1 ge- 
bruikt. 
In het luc~tledige heeft c de benaderde waarde van: 
c = 3 x 10 mis Df ·300.,000.000 mis 

300.000 km/s· 
Een berekening tot D~ 0,1 mis nauwkeurig 
of 299.792,4562 km/s. 
Als de dièlektrische con~tante Er afwijkt van 
mea b i Li t e Lt niet 110 maar!1r is, dan verandert 
se he golven volgens de gelijkaardige formule: 

geeft als ;resultaat: 2l99·~ 792.456,2 mis 

deze van het lüchtledige en de per 
de snelheid van de ~lektromagneti~· 

'\IEr . p:r 
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De t.us sens t of' w_aarln de golven zich" voo r t.p Lan t en beïnvloedt de snelheid en ver 
oorzaakt richtingsafwij-king. 
De g~detailleerde behandeling hiervan volgt bij de beschrijving van lichtbreking 
bij lenzen en het gebruik van bepaalde stoffen voor de vervaardiging ervan, met 
betrekking tot het opheffen van strooilicht bij microscopie. 
Hier volgen enkeLe waarden van relatieve dièlektrische constante, van stoffen 
die belangrijk kunden zijn bij mièró'sco,lê;ie. 
lucht: 1,0059 p l ex i.g Lae : 3>4 pap i er: 1,8 - 2,5 
water: 80 porselein: 4,4-5,5 r.v.c.. 3 - 4 
glas: 3 - 7 ce l Iut o I d : 4 nylon: };,5 
kwarts: 4 -- _ paraffin-e: 1,7 -:~~,3 mica: 5 

. . '.I f - .. 

Het ge t.à I" O-al de ~-ëfi7~ffieHjrisëhe -ccFnsfiirîlé uitoru-K-t is - steeds - orifi,e\1oemd, het g~eft 
een verhouding we~r. 
!-Lr' de relatieve per.meabiliteit van een stof is afhankelijk van de mate waarin 
de stof gemagne t iseer-d kan worden. , 
De snelheid van elektromagnetische golven ~;_,,':çI~; ~j microscopie lichtgolven zijn, 
wordt hoofdzakelijk bepaald door- de verhouding v~n Er, de diëlektrische constante 
van de middenstof, tot deze van het vacuum, Eo . Daar nu de constanten Er en flr 
in de noèmer van ëen br"euk staan, zal de snelheid kleiner worden naargelang de - :~a~~~~~:~~!it~t:~=~~~~nt~n t.Qene,emt. - - 

1 Golf:1er.·gte .eri: freq;UBntie 
Om e Iekt r-omagne t i sehe golven in een waardeschaal te kunnen onder-br-engen en ze 
wiskundig berekenbaar 'én bepaalbaar te maken werden de begrippen golflengte en 
frequentie I ngevoerid . 
De waarde van de v~ktQr. die de veldsterkte van de golven eangeéft, hetzij elek 
trische, hetzij magnetische, verandert voortdurend, maar krijgt in een golfbewe 
ging na een bepaalde a f's t.and opnieuw de doorlopen waarden. Nu is de golflengte de 
afstand t.uasen twe~ ope envo l gende punten waarin de vektor een gelijke waarde en 
dezelfde zin heeft; de golf heeft in die twee punten een g~1iJke t.r i Ll angs t oe 
stand. 
De punten waar-t.us sën de golflengte gemeten \5i".(~~~'rek!:~nd wordt k~n:nen om het even 
waar in de golf lig;gen, maar praktisch wordt, z0we]~ grafisch als bij bescJn.-rijving, 
de afstand tussen twee ~peenvolgende golftoppen'of tussen de twee opeenvolgende 
punten waarin de vektor de waarde nul heeft 'en in ·d~rtd:è"'~int.terqgiirl 0,ä-a,D:i:e 
t()~neemt, aangegeven, De uitslag is nat.uur-Li jk dezêlrclte. 

,-, ' 

De' lengte van een golf, 
golflengte, wordt uitgedrukt 
in de standaardlengtemaat, 
meter, of in een onderdeel 
of veelvoud ervan, naarge' 
lang de b~uikbaarheid. 
Theoretisch kunnen elektro 
magnetische golven in alle 
mogelijke golflengten be 
staan. Er is geen grens aan 
het elektromagnetisch spek 
trum, zowel aan de zijde van 
de korte als van de lange 
golven. Evenmin werd bij de 

.J studie ervan ooit een leemte 
ont.dek t .: 

1 
;.' 

t.·· ;:'." 

/ 
I , )r:t;~;~~b6p 

1 \ 0 ".:. 
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De beperkingen van het gekend elektromagnetisch sperI~trum v Lce-i.en enkel voort uit 
de beperktheid van de techniek. 
In een vaste verhouding t è t de golflengte CO s t.aat de meeteenhei-4; -frequentie (f). 
Waar de golflengte een', ~engtE;_tn~a_?_t:' is, die aangeeft welke afstand de golf nodig 
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· he e f-s -orn éénmaal zijn verloop volledig door te maken, is de frequentie de maat die 
aangeeft hoeveel maal de golf zich herhaalt per tijdseenheid: seconde. 
De maat die gebruikt wordt' om de frequentie aan te duiden is her-t z . Deze eenheid 
wèrd genoemd naar de Duitse natuurkundige, die het bestaan van el~ktromagnetische 
gol ven aantoonde 'en de snelheid ervan bepaalde. 
De vaste verhouding tussen golflengte en frequentie ligt voor de hand, daar het 
produkt van beide steeds als resultaat de snelheid van elektromagnetische golven 
oplevert: C = A.f 
Het elektromagneti~ch spektrum wordt in groep.~,verdeeld'zoals in fig. 5 aangeduid. 
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CuJi"-fli·akr 
Coq au vin parf~mé aux c~pes 

""-.~-~--"" 

Een Franse naam Voor een eeuwenoud 
vertaling te vinden maar wij doen 
wijn met eekhoorntjesbrood. 
Men heeft nodig: 
- Een kip. Op de k~art n6emen wij het vogeltje 

en omdat in het Ql.\IgJp;ele recept een haantje 
kip gegeten waar-van" de smaak fijner is. Neem 
in plaats van ee)1>l,iel over benen ding. 

- Enkele stevige' boleten liefst z.eLf verzameld want die zijn veel lekkerder. 
Bui ten het seizoen kunrren geàr.Qogde boLete n of andere pa~destoelen worden ge 
bruikt. Ee khcor-nt.je.sbr-ood (Bo Let.us edulis) staat als beste aangee chr-even ~tio~~el 

~~;~:~:~g1!~~iltt (~::~~~~~: !~~~u:~ ~~'!~~~:t ~i~~~!~t~:~a:~'hh~:~.~::. du Rh&~'e, 

Frans recept. Het is moeilijk een klinkende 
ons best en noemen het ee n gebraden haantje (ir)' 

een haantje omdat het beter klinkt 
werd gebruikt. Thans wordt vooral 
bij voorkeur een kort dik beestje 
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die zijn rod-e kLeur- bebJoudt t;ij het ko-ken e,n n:h'et, t):Ptli,'t1 v8::rkil'i;lu'*'lE, ,,~iLs v'@~,e 
andere rode wijnen. 

" Twe-e'd'Ï:kke' s'necle!n; geroc?>kt sp.ek. 
E~n ajuin en twe-e teentjes look. 

- Twee noten boter. 
- Peper, zout en ee~ klontje suiker. 
Snij de kip in gr-o.t.e stukken, borsten,. billen en verwijder de grote lappen vel en 
de nutteloze beentjes; z i j slorpen alleen maar boter op. Sn i j het spek in repen, 
snipper de ajuinen'en hak de look in kleine stukj~s. Reinig de paddestoelen; het 
onderste deel van d~ steel, de buisjes en minder mooie plekken we~snijden en was 
sen onder stromend water. 
In een diepe dekseJ;pot met dikke bodem de boter opwat"men; Jj)le met peper en zout 
bestrooide stukken kip bfuin bakken; het spek, de-paddestoel~nende ajuin bij 
voegen en ongeveer tien minuten laten bakken. Alles ruim overgieten met wijn; de 
look toevoegen en verder. gaar laten stoven gecturë'l'Yde drie kw&rtier' à een uur 
totda t de wijn gr-ot.endee.Ls verdampt is. IS de saus nog te lopend dan even laten 
verdampen. Op het Laat.s't een klontje suiker toevoegen. _ 
Opdienen in een voorverwarmde schotel. Smaakt güed opgediend miá noedels. 

Levend'e Houtwàrren 

;~~~~::~i:;!r~!~~Iii~iR~~~:~r~w~~~~it~~ 
vele ma$<eriaal. Bij behandelt, na een áJ;~~n_é inle-r.ding over' het; vijf-rijken 
systeem van Whitta~er en naast rriössert, s'P'i{l<freti en la:ndslakkE:it\l, ,Myx0myceten en 
Ascomyceten, alles ,wordt geïllustreerd met velè verzorgde en' n~i:l'\4keurige eigen 
a f'be eLd i.nge n met inicroscopie. Tot slot w.orden nut tig-e wenken gègevën voor het 
maken van pentekeningen; hopelijk een aanapor-á.ng om het zelf ook' eens te pro- 
beren. . .. : 
Na een algemeen,ged:eel t e- over de Myxomyee~.en word,en behandeld: Lyccga La ep t dendr-um, 
Re t Le u.La r-La lycoperdon var. Lyccper-don , Corna t r i eha .nigra, Tr-Lchi a decipiens, ç~:::::'-_: 
Ceratiomyxa fruticulosa en Fuligo septioa var. flava. 
Bij de zakjeszwammen worden behandeld: Ct bor-La amentaccea, D<iSyscyphus virgineus , __ 
Cyathicula cyat.ho Ldea , Mollisia cinerea en ligni, P:ez·i.zella àlräel1a, Hymeno$cyç. 
phus r-hcdo Leucus, Qrbilia xanthostigma, Ant.hr-aceb ia me La Loma, SCl~rotinia curre:::' 
yana , Rutstro®'lfl:ia Óonfor'mata, Taphrina padi, Leptos,~ifia<Elria a:cuBlii~;, Oa Ll or-Lna fusa 
r i o i de e en Cudoniella c Larèus . 
De a'~(t.:Eiy:ç-=> schonk. è'en exemptaar aan de biblio'theek van de kring; waarv00r OrllZ'e 

dank. Het kan be:steld wó:rden door overschrijving van F 250 fen gunste van de 
bankrekening met nummer 456-4022001-20 ten name van Stichting L'fmburgs Landschap, 
Schalkhovenstraat t3, 3732 Hoeselt. '. '. 
Ten stelligste aan te raden . 

. - .-. 

Handbuch für Pilzfreunde',-'iBand V 
Tien jaar na de bestelling is deel V van he t "Hand buch für Pilzfreunde" door 
Michael en Hennig áangekÇ)mèn. Bruno Hennig is inmiddels overleden. Het werk werd 
vervolledigd door H; Krèisel. De reeks is nu eindelijk compleet. 
Zoals bij de 0ier voorgaande delen bestaat het werk uit een algemeen en een be- 
schrijvend deel. . 
Het eerste deel be}landelt de afstammingshypothesen , de leer van de vormafwijkin 
gen bij de vrucht1icha~en (t~ratologie)en de systematiek van d~ Russulales met de 
families Russulaceae en Elastomyc:etaceae, aangevuld met dete,rm-inatiesleutels. 
In het tweede deel worden 73 melkzwammen en 107 russula's beschreven en afgebeeld. 
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De afb.€i~)tdinge,nzijn van de hand van E. Ricek, U. Kr-e i se I :en B:; K~th. Bij elke 
beschrijving is .èr een Vermelding van al dan niet eetbaart}êTd. ,~- -- 
Het,. QÓB,k is b~schi~i?aar iö de b i b l a ot.heek onder het n:\11ilmer. 13~" .. , .,~ 

'~i(~á·~Ê!~:~~:~r{w.:se:~!kc~t~~ià~,!et:;erl:e à;'È Icone~ .~~pl~g'~cae, \x~t~e- 
'. geven door' de NaTionale Plantentuin, ont.vange.n . De auteur i$ ~fis, medelid, 
J. Rammeloo. De platen 19 tot 34 tonen tamelijk zeldzame en dila:rdQor minder 
beke nde M,yx°n1YQ~.t~n~., .. ' 
Zij best@;an elk ilii>1j een volle.dige beschrijving en een serie pr<;ich!hge scannimg- 
elektrüfilenmicroscoo:p-foto 1 s door M. Verhagen , o. a. van de spDr'<:in en van het CH 
pillit·ium. Zoals bij de eerste aflevering is de tekst in het Engels. (prijs: 400 fr.) 

Tegelijkelptijd ontying:en wij de tiende en elfde aflevering van de F'I or-e illustrée 
des Champ i gnónsTdé 1" Affique centrale, eveneens :~~-=:=~-.~':~':." .. ;.._ .... ~-:.;.--=-~:.;.-~_.- ... ~.- .... _.~-.. .. 
Plantentuin. Deze flora is in feite het vervolg van de Flore iconograpihique du 
Congo waarvan wij ,eveneens enkele afleveringen bezitten. 
De tiende aflevering, door P. Heinemann en J. Rammeloo behandelt de groep Boleti 
nae uit de familie Gyrod.ontaceae, een familie waarv~n in:België é~n vertegenwoor>: 
diger voorkomt, de elzenboleet (Gyrodon lividus). 
De kleürplatEiTl treitéi.ari dee Ls ui t aquarellen, deels uitkleurfoto 1 s. De zeer ver 
zorgde microscopische tekeningen zijn pentekeningen op vergroting 1000x en 2000x 
voor de sporen. (prijs~~--600 fï:':) )' '. --- 
De elfde aflevering behandelt Myxomyceten. Het bestaat uit twee delen. Het eerste, 
van de hand van B. Buyck behandelt het geslacht Diderma. Het tweede dat de klassen 
Echinostelliales en Stemonitales behandelt werd geschreven door J. Rammeloo. 
De kleurplaten zijn' eensdeels aquarellen, 25 maal vergroot, andersdeels scanning 
e Lekt.r-onenrru.cr-ös coöp=f'ot.o 1 s door M. Verhagen . De tekst is geïllustreerd met fijne 
pentekeningen van capillitiums en sporen. Te melden ook, prachtige pentekeningen 
van enkele Dideriba-soorten. (pri js: 900 fr.) 
Deze drie afleveringen werden ons geschonken door ,J. Rammeloof 'W'qarvoor onze 
beste dank. 
Deze publicabesf~kcihnen besteld worden door overschrijving van (;Je nodige bedragen 
op de postrekening met hummer 000-0265524-35 van de Nationale Plantuin van België 
Vermogen, Domein van Bouchout, 1860 Meise . 

. Jtr:bt+~~um 
Dit jaar- viert de Sociétè Myco'logique de l"rance haar eeuwfèèst;' \ - , ~~.~d!: t :.:1:~ d::.:if'~7::: d:~ng t é r ~i":e'~~;';;~ie·· Z i~fu 'W~~\1f~illi'~iótërr~!;~~~~, ~~: :$.tu,ci1:è 
Wij gaan hier niet de ge s ch ieden i s van de Société schrijven. Wie d:aarin geïnter 
esseerd Ls kan heiC laatste nummer van het "Bulletin TrimestrTetde -ia Société 
'Mycologique de Fr-anoe " raadplegen. Dit nummer is ter geleg·enJ!J'€i:d van het eeuw- 
feest opgevat als. g:,:!ldel!~oe.k! ~.t1. ~f"a.~g.1::.. nat uur-Lijk het nummer. lOO. 
Reeds van in het h~titin werd een d)r-ie;wGt:anm,élijks tijdschrift uit~~ge'*en. Door de 
kwaliteit en het g&:ote aant.a l originê'le artikelen dat er in ve'(,'scne'en is de ver 
zameling een onuitputtelijke br-on van gi:lg,eve.ns. Er verschijnt praktisch geen 
mycologisch werk of;;het verwijst na,ar ~S:::!~~,f.~.iiili~tcl~<bu ... [frq:r. 
Een dergelijk nive~u is te danken aan (fe irrêtiè.w;erking van de vele eersterangs 
mycologen die Frankrijk heeft voortgebracht. 
Wij feliciteren de Société Mycologique de France en wensen haar. en haar leden het 
allerbeste toe. 

:vah de 

.:..._ _. 
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Ui twïsseling 

Door de Hongaarse Mycologische Vereniging uit B'oedapèst is een u:~twisseling van 
tijdschriften en samenwerking voorgesteld. Zij zullen ons regelmatig hun publica 
tie, "Mikol6giai Közlemenyek", toezenden terwijl wij hen Sterbèeckia en AMK mede 
delingen sturen. 
Waarschijnlijk verstaan ;Dij evenveel 'van";net Neder Lanrss als wij van het Hongaars, 
maar toch blijken zij onze uitgaven gaÊfff1e te ontvangen. Natuurlijk weten zij wel 
min of meer waarover het gaat. Door het gebruik van de wetenscha~pelijke namen 
begrijpen zij over welke paddestoel gesproken wordt. Engelse samenvattingen zoals 
in Sterbeeckia helpen wat verder, maar het zijn vooral de tekeningen en kleurpla 
ten die informatie geven. Zij spreken de meest universele taal en geven meer en 
duidelijker details ('jan welke geschreven of gesproken taal kan weergeven. 
Nogmaals blijkt het belang van een Engelse synthese en van goede i:;D ve-r~Órgde 
tekeningen. " 
Toevallig meldt het laatste Hongaars tijdschrift dat in 1983 ~en nieuwe editie in 
het Duits is verschenen van de "C'l us i us Codex" met 96 facsimile kleurplaten en 
veertig zwart-wit platen. 
In het artikel wordt Clusius een N~derlandse botanicus genoemd, wat niet helemaal 
juist is. Clusius werd in 1526 te Atrecht (Arras) in de Zuidelijke Nederlanden, 
thans Frans Vlaanderen, geboren. Hij zou in 1588 als eerste de uit Peru ingevoerde 
aardappel hebben gekweekt. Hij zou tevens, toen hij te Leiden do.eetde, de tulp in 
Nederland bekend hebben gemaakt. 
Ook zijn tijdgenoot, Lobelius, werd in de Zuidelijke Nederlanden geboren namelijk 
te Rijsel (Lille) in 1536. 
Het is dus niet te verwonderen dat deze geleerden de Nederland:se taî;l.l kenden. 

, I ' 

Lobelius is zelfs een tijdje stadsdokter te Ant.wer-pen geweest. 

H 'a'n,d;~'1 ,: . '.' ~~ .: ~.t1f~~ .. ~ -. 

Aansluitend op de 1..liteenzetting van onze voorzitter, L. Imler, OVer de controle op 
de handel in paddes,):-oelen vindt u hieronder de lijst van de s:oor:ten die in ons 
land mogen verkoch,t' en vervoerd worden. (Regent.s.bes Iu.i t van' 1:5. 1. 1946) 
Agaricus campestris (weidechampignon) Macrolepiota proc@rá (grote parasolzwam) 
Arfuillariella mellea {honingzwam) Macrolepiota rha~od~s (~nolparasolzwam) 
Bo I e t us edulis (eekhoorntjesbrood) Mórchella esculenta :(gewone morielje) 
Calocybe gambosa (voor jaar-sr-Ldder-avam ) Ruseu l.a cyancxanbtia '{regenboogrussula) 
Cantharellus ci bar-Lus (chant ar-e L) Tricholotna equestre (géle ridderzwam) 
Lepista nuda (paarse schijnridderzwam ) Tube r aes.t i.vum (zomer t.r-uf'f e l ) 

. :.":--> . 
: . . ~. :': ~: :. 

AMK mededelingen is een nieuwsbrief van de Antwerpse Mycologisch~Kring v.z.w. en 
verschijnt dr-Lemaande Li jks , telkens voor de aanvang van ieder se~z0:en. 
Redactieraad: A. de Haan, F. IDielen, J. Schavey, E. V.andeveri, J. Van Yper 
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever: J. Van Yper " 
Correspondentie: p/a J. Van Yper, Gounodstraat 2A bus 36, 20 t8 Ai1t~èr'pen 
Datum van het nummer: 15 juni 198'4 



Sekretari~at: M. M6rren, Alfons Schneiderlaan 146, 2100 Deurbe tel: 03/324.95.64 

A,ct ivi tei ten 
Uitstappen voor zomer en herfst 1984 

Voor de uitstapperi wordt steeds samengekomen om guur 45 tip de aangeduide plaats. 

Zondag 22 juli Rivierenhof~Deurne: pijeenkomst aan de terminus van tram 10 
t e ';p,~ u roe,,; '( S:ç_h Ql~~S:è~s:t,ë:.Êi~g r; 'l~iP_rng:~ '>1: ,: )3,çJ:ï§Y~e y 

Zondag 29 juli Zoersel: bijeenkomst aan de kerk van Halle. Bereikbaar via 
N 14, Antwerpen-Turnhout, afslag Halle voorbij Schilde of 
NMVB bus 41 B; leiding: 1. Antonissen 

Zondag 5 augustus .Bosaanplantingen Linkeroever: bijeenkomst aan het postkantoor 
op Linkeroever (Halewijnlaan), MIVA bus ~6; leiding: A. Jacobs 

Zondag 12 august~s >Koer':sel Zwarte Beek: bijeenkomst aan de kerk van Koersel. 
E 3'9 tot afrit 26 Paal-Beringen, richting Bér'ingep. Aan de 
verkeerslichten rechtdoor richting Koerse~; buslijn 1163 
Leiding: F. & M. Heylen 

Zondag 19 augus.t.us ". Veerle-Laakdal: bijeenkomst aan de kerk te Veerle., ,t 39 tot 
afri~ 23 Geel West, N 20 richting Diest; leiding: P. Gubbels 

Zaterdag 25 augustus tot zaterdag 1 september Studieweek in de, Eifel te 
Waliersheim (D) leiding: E. Vandeven 

Zondag 26 augustus Merksem H(Ï)f B'oekenborg: Bredabaan te Merksem ongeveer 100 'm 
voo~bij de St.-Franciscuskerk (voorlaatste halte van tram 3). 
Bijeenkomst aan de ingang van het park; leiding: F. Van Praet 

Zondag 2 september Westmalle: bijeenkomst op de parking van het St. Pauluskerkje . 
. Op de weg Antwerpen Turnhout N 14 ongeveer 400 m voorbij de 

. abdij der Trappisten te Westmalle, tegenover "3alo1:)s Van 
Reeth" ; bushal te Lido lijn 41; leiding J. Van .d e r' Meersche 

Zondag 9 september Kasteelparken te Lummen: E 39 tot k'laverblad te Lummen, " <. _ 
rechtsaf autoweg A''\,2 tot afrit 26 richting Lummen. Bijeenkomst 
op het marktplein van Lummen; leiding: F. & M. Heylen 

Zaterdag 1 § september tot d i nsdag {8 september Tentoonstelling van paddestoelen 
in het Instituut voor Tropische Geneeskunde , Nationalestraat 
t e Antwerpen. Zaterdag geopend van 14 tot 17 uur, zondag t'pt 

C,dJn~ag van 10 tot 17 uur. 
Zondag 23 september Zoniënwoud: bijeenkomst aan het station van Groenendaal; 

trein naar Ottignies in Brussel N. o~ ].03; leiding: 
L. & D. Thumas 

Zondag 30 september Hofstade bij Mechelen: E 10 richting Brussel afrit 11 Weerde 
Hofstade: Aan de eerste verkeersliebten linksaf richting 
Mechelen. Na 200 m rechtsaf (ingang B). Bus 5G9 te Mechelen 
naar Vilvoorde om 9.05 tot halte Hofstade Str~nd. Bijeenkomst 

'., eerste laan rechts na ingang B; leiding: W. Van de Put 
Vrijdag 5 tot zondag 7 oktober Studieweekend te Olloy sur VirQin~'zië' bijge 

voegd inschrijvingsformulier; leiding P. Gubbels 
Zaterdag 13 en zondag 14 oktober Tentoonstelling van paddestoelen op de terreinen 

van Kindervreugd in het Peerdsbos ta Brasschaat, geopend vin 
10 tot 17 uur 
Herenthout-Bevel: bijeenkomst aan het station van Ni j Len A: 

E 39 tot afrit 19 Massenhoven, verder N 51 richting Lier en 
afslaan naar Nijlen. Te Antwerpen C. trein naar Herentals om 
9.34; leiding: P. Begaux 
Averbode: (samen met de Brusselse Mycologische Kring) bijeen 
komst in de dreef tegenover de ingang van de abdij. leiding: 
P. Gubbels 
Raveis: bijeenkomst aan de kerk van Raveis; , " 
leiding: H. Verheyen 

Zondag 21 oktobei 

Zondag 28 oktober 

Zondag 4 november 

---------'----------------------c(, ~~~: 3. bij 1.) ..... -- 



Zondag 11 november Coor-e i nd : bijeenkomst aan de kerk van Gooreind . Te bereiken 
via N 1 Antwerpen-Wuustwezel of NMVB bus ~ 
leiding: A. ce Ha.an 

Z,qJ:..~r'\iG.l.g 17 november Voormiddag stu,'d'ietoo,mt v€ 4;@~~t~~;l: bijeenkomst zie 2917 
- " Middagmaal in het gasthot fiI~n 'ai~>'Wándël:t~mi~ PBggërstraat 58 

te Zoersel waar een eetmaal naar keuze ka~ genomen worden, 
daarna een gezellig samenzijn als afsluitin~ van het padde 
stoelenjaar; leiding: I. Antonissen 

Deelname aan de actiyiteiten geschiedt op eigen verantwoordelij)<heid. 
Op,r9~'p =: d~' tentoons;t:,:eJ;ling~'n in het Tropisch Ins·'t"it'.jJlil>t .~. he-t Pe~I?jl!Bd~@i& WtGr,äen(<;l~,., 
leden ver-z ocb t paddèstoelen aan te brengen. Om G'et: q}~'Bt'ell:en y'äh qe 1;,;~f;i,toQ'ns;t~K':::"-\ 
ling te vergemakkelijken, ver-zoeken wij U het massaal plukken v.~n ~lgem:een voórk~' 
mende soorten te vermijden. Enkele mooie vo Lgr-eei d e en jonge e xernpLar-en per soort 
volstaan. In het Tr.opisc,h Instituut wordt zate'l"'(!'agvö.0rmiddag O!':igést,elG!, in he't 
Peerd~~os vrijdagavond vanaf 17 uur . 

Vergaderingen 1984 
Een! voOr de datum duidt een wijziging van het onderwerp aan t,o.v. de lijst 
gepubliceerd op 15.3.1984 . 

.... ~_ .. '-- ...•. ----_ .. - - ... -' ~ .. , 
Di~'ê:rlG· j1I1i F. Dielen 

Fluoresçentie bij paddestoelen 
Rus$ula bepalingsavond 
L; lmler 

Dinsdag 24 juli 
Dinsdäg 14 augustLl$ 

RU:$sula xer-arspe Li.na s .1. 
Dinsdag 11 september Vergadering van de raad van beheer 
Dinsdag 25 september E; Gall~J.baut 

KIB1)rdia's van paddestoelen 
Dinsdag 9 oktober J. Van Yper 

Ruasu.Ia-c sper-en 
Dins,QiWg 13 november Bepiüing,s'avond 
EJinsdag 27 november F> De Decker 

Kleur-d.i a ' s van padde.s t.oe Len 
D'i.nsnag 11 december Vergadering van de raad van beheer 

Deze vergaderingen vangen telkens aan om 20 uur en gaan door ~n)h~e:(~ve.r.'~.r4i1!2-~}310- 
'~~~:~st~a~~---2-~.=~~ntwerpen . 

De Duitse Eifel wordt grosso modo in het hóord\en begrensd door de Jijn Aken-Düren 
Bonn, . in het oo.s't.en doe)!" de Rijn, in het zu i ëoost.en door: de Moesel en in het 
westen door de Belgi9ch.,.»uitse gr-ens. . 
De jj)ifel is vooral bekend door het groot aantal geologische versd{ijnselen die er 
aangetroffen worden; vooral hE:;t vulkanisme. Hierdoor komt er een '~ijzondere padde 
stoelenflora en plantengroei voor. 
Wallersheim, een dorp van meer dan 1200 jaar oud, heeft ongeveer. 4;0;0 inwoners. 
De belangrijkste m'i dde.Len van bes t aan zijn .(l~_:~(j,D_Ó~\.1 - en. hoüt\T~_C0j:;r~]i:ng:-_:'_-.~_,_~:' 
Toerisme is er sleChts bijkomstig. 
Leden die voor 1 dag willen k©rfle~ kunnen voor-af' contact opnemen op' vo l.ge nd tele 
foonnummer: 00-4926558""~67 van Gasthaus Spoo. 's Morgens zal er yertrokken wor- 
den rond 9uur15. . . 
Mogelijke reisweg: vanaf Luik E 5, te Battice A 27 (richtingVervi~rs Prüm) , 
afrit 8, Tiège-Jalhay, N 27 Baraque Michel, Signal de Botrange, Sóurbrodt, Elsen 
born, Bütgenbach, N32 Büllingen (richting Trier), Lo.she imer-gr-aben. (grenspost), 
411 Prüm, 410 riChting Kobler;1z-Gerolstein, 5 km voorbij Prüm'rechesaf: Fleringen 
Wallersheim. In W'al1ersheim richting G~!"olstein vo l gen , vlak N09rbij de kerk, 
voor de post linksaf; : P',~nsion :.sioQ:;);Á-Cr 1\Oir'-'sÇ,hQpP.,._§,:~0_~Üersheim ' 

------cC· 84.3. bijl) -: 


