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Summary
In this first report on the subgenus Phlegmacium (Cortinarius) by the Cortinarius study-group of the “Koninklijke Vlaamse 
Mycologische Vereniging” full descriptions, illustrations and discussions are given of Cortinarius cisticola T.G. Frøslev 
& T.S. Jeppesen, Cortinarius coalescens Kärcher & Seibt, Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr., Cortinarius xantho-
ochraceus P.D. Orton and Cortinarius elegantissimus Rob. Henry.

Samenvatting
In dit eerste verslag wordt een beknopte situering van het subg. Phlegmacium (Fr.) Trog geschetst, worden materiaal 
en gebruikte methodes aangegeven en vervolgens 5 collecties beschreven, verzameld in 2013, nl.: Cortinarius cisticola  
T.G. Frøslev & T.S. Jeppesen, Cortinarius coalescens Kärcher & Seibt, Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr., Cortinarius 
xantho-ochraceus P.D. Orton en Cortinarius elegantissimus Rob. Henry. 

Inleiding
Gestimuleerd door de positieve ervaring met het onder-
zoek naar het subgenus Telamonia in Vlaanderen, heeft 
de werkgroep Cortinarius beslist analoge projecten te 
starten, ditmaal naar het voorkomen in Vlaanderen van 
de subgenera Phlegmacium en Myxacium, eveneens deel 
uitmakend van het geslacht Cortinarius. 
Beide projecten worden beperkt tot het grondgebied 
Vlaanderen, de scope om het onderzoek te voeren op het 
hele Belgisch grondgebied is als te belastend ingeschat.

Situering
Phlegmacium-taxa zijn middelgrote tot grote padden-
stoelen met compact voorkomen, een slijmerige of  
kleverige hoed en een droge steel. Deze laatste is  
cilindrisch of knotsvormig en in meerderheid voorzien 
van een al dan niet gerande knol.
Ze zijn, op enkele uitzonderingen na, niet hygrofaan en 
vertonen variabele en meestal levendige kleuren (geel, 
paars, bruin, groen, …). Ook het vlees is variabel van kleur. 
Hoed- en steeloppervlak en vlees verkleuren meestal  
sterk bij het bevochtigen met oplossingen van sterke of 
zwakke basen (KOH, NaOH, NH4OH) en soms ook met  
andere chemicaliën (guajak, TL4, …). Deze chemische  
reacties zijn belangrijk bij de determinatie van de soort. 
Het vlees heeft soms een karakteristieke geur (banaan, 
appel, gebak, muf, …) en dit kenmerk wordt soms gebruikt  
bij het determineren.
De lamellen zijn doorgaans bochtig aangehecht en  
dikwijls levendig gekleurd bij jonge exemplaren, later, bij 
rijping van de sporen, rosbruin verkleurend.
De cortina (velum partiale) is soms spectaculair, het  
velum universale is jong steeds aanwezig en het kan bij 
het uitgroeien verdwijnen en/of vezelige resten of plakjes 
nalaten op hoed en steel. 
De sporen zijn ellipsoïd, ovoïd, amygdaliform of citriform, 
zelden subsferisch, en zijn steeds geornamenteerd, soms 
zwak, maar meestal sterk.
Echte cheilocystiden komen slechts bij een klein aantal

 
soorten voor, maar eindcellen van de hyfen van het lamel-
trama (cf. subgenus Telamonia) zijn veel voorkomend 
en worden in dat geval gebruikt bij de microscopische  
determinatie.
De structuur van de hoedhuid levert belangrijke, onder-
scheidende kenmerken bij de determinatie (Brandrud  
1996). Belangrijk is het onderscheid tussen een  
simplex- en een duplex-structuur. Bij deze laatste is 
onder de liggende hyfen van de epicutis een subcellulaire  
structuur van opgeblazen hyfen zichtbaar, ingebed in een 
(bruin) gekleurde matrix en daaronder het trama.

Phlegmacium-soorten zijn ectomycorrhizavormers met 
loof- en naaldbomen, met een voorkeur voor uitgestrekte  
mature bossen of bosranden en dreven. Ze zijn het 
soortenrijkst op kalkhoudende bodem. Het zijn uit- 
gesproken herfstpaddenstoelen met een beperkt 
voorkomen in de late zomer.

Morfologisch werd het subg. Phlegmacium door  
bekende mycologen zoals bvb. Moser (1960), Henry 
(1952), Kühner & Romagnesi (1953), Melot (1990),  
Brandrud et al. (1989-1998) en Bidaud et al. (1994) zeer 
verscheiden in secties, subsecties en stirps onderverdeeld. 
Sinds de opkomst van het DNA-onderzoek is gebleken 
dat deze modellen niet of slechts in geringe mate kunnen 
standhouden. In Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt 
2008) worden de sleutels gebaseerd op macroscopisch  
herkenbare kenmerken en niet op een verdeling in  
secties en subsecties. In recent gepubliceerde artikels 
wordt bijna altijd een beperkte groep van gelijkende 
soorten moleculair gekarakteriseerd.
Enkel de “Atlas des Cortinaires” (Bidaud et al. 1990-2013, 
21 delen) is nog volledig morfologisch uitgewerkt. Het 
is momenteel het meest omvattend werk over het hele 
geslacht Cortinarius. Het gehanteerde soortconcept 
is echter zeer nauw en is meestal nog niet moleculair 
onderbouwd.
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Materiaal en methodes
Alle beschreven soorten zijn verzameld tijdens excursies 
van de werkgroep Cortinarius. Bij het verzamelen wordt 
erop gelet om steeds zo compleet mogelijke collecties 
mee te nemen, d.w.z. zowel jonge als volwassen vrucht- 
lichamen, al is dit niet zo kritisch als bij het verzamelen 
van collecties Telamonia. Elke collectie wordt in het veld 
gefotografeerd, waarbij de habitatgegevens (plaats,  
bodem, begeleidende bomen, planten, enz..) genoteerd 
worden. De collecties worden zorgvuldig afzonderlijk  
verpakt en in gesloten dozen bewaard, enerzijds om 
later aquarellen te kunnen schilderen en anderzijds om  
contaminatie te voorkomen.
Van elke collectie worden met behulp van een  
gestandaardiseerde checklist de macroscopische  
kenmerken genoteerd (kleur en afmetingen hoed, steel 
en knol, vorm en densiteit lamellen, vleeskleur, kleverig 
of niet, smaak, …). Ook de macrochemische testen met 
KOH, guajak, TL4, e.a., worden uitgevoerd en de bekomen  
kleurreacties worden opgetekend.
Na het maken van de sporee wordt gedroogd materiaal  
bewaard in de herbaria van de werkgroepleden. De  
microscopische kenmerken worden op een later tijdstip 
uitgetekend of gefotografeerd. 
De sporen worden gemeten in een 12-15% NH3-oplossing.  
Voor het meten van de afmetingen van de sporen  
worden altijd rijpe sporen uit de sporee of afkomstig uit de 
cortina genomen; nooit worden sporen van de lamellen  
gemeten. De lengte en de breedte van minstens 30 sporen 
worden gemeten, en de verhouding van de lengte tot de 
breedte (Q) van elke spore wordt berekend, waarna de 
gemiddelden berekend worden. Sporen worden enkel in 
zijaanzicht gemeten, met uitsluiting van de apicule en de 
ornamentatie. 
Er worden vervolgens foto’s gemaakt van de sporen met 
een digitale camera op een lichtmicroscoop. Door speciale  
digitale technieken (uitbreiding van de scherptediepte 
door toepassing van een stacking-programma) wordt de 
ornamentatie van de sporen beter zichtbaar gemaakt. 
Tenslotte worden ook SEM-opnames van de sporen  
gemaakt, waardoor de structuur van de ornamentatie  
optimaal kan worden geobserveerd. Deze opnames  
worden genomen van rijpe sporen van een sporee of van 
de cortina. De stalen worden gedurende 30 min opge-
weekt in een 25% NH3-oplossing, vervolgens 30 min in 
70%  ethanol ondergedompeld, daarna tweemaal 1 uur in 
dimethoxymethaan en tenslotte overnacht in aceton. De 
stalen worden onderworpen aan kritisch-punt droging en 
vervolgens bestoven met goud, bij 0,05 mbar in Argon-
atmosfeer, gedurende 3,5 min, zodat een goudlaag van 
ca. 15 nm wordt gevormd. De beelden worden genomen 
met een JEOL 5800 Laag-vacuum Raster Elektronen  
Microscoop bij een spanning van 20 kV en op een werk- 
afstand van 12 mm. De foto’s worden opgenomen via 
de bijbehorende software Orion V (vers. 5.22) Image  
Management System.

Om de hoedhuid te illustreren is gekozen om een  
tekening te maken. Het uittekenen is tijdrovend en wordt 
daarom uitgevoerd op gedroogd materiaal. Bij het drogen 
gaan de hyfen in de slijmlaag echter liggen in de richting 
van de hoedrand. In een preparaat, in 5% KOH-oplossing, 
gaan de hyfen zich maar gedeeltelijk oprichten. Bij het 
tekenen is hiermee rekening gehouden. De weergave is 
zoals bij vers materiaal. Hiervoor is gekeken naar foto’s 
die gemaakt zijn van coupes van verse paddenstoelen 

van dezelfde collectie. 
De coupes worden radiair gesneden, halfweg het  
centrum en de rand van de hoed. Voor het tekenen wordt 
gebruik gemaakt van een microscoop, voorzien van een 
tekenspiegel bij een vergroting van ×600. 
De hyfen van het basaal deel van de epicutis en van de 
hypoderm, die samen een afgetekende gekleurde laag 
vormen, zijn niet gemakkelijk zichtbaar te maken. Het is 
nodig om een uiterst dunne coupe te maken. Eens die 
onder een dekglaasje in KOH ligt, kan men ze met een 
aansteker opwarmen. De aansteker mag niet te dicht 
onder het draagglas worden gehouden, om koken en  
uitdrogen te vermijden. 
Voor het bekijken en tekenen van de hyfen in de slijmlaag  
mag de coupe niet al te dun zijn, anders worden die 
in vele kleine stukjes gesneden. Hier volstaat om het  
dekglaasje voorzichtig aan te tikken om de hyfen beter 
zichtbaar te maken.
Het pijltje in de tekening markeert de overgang van de 
hoedhuid naar het hoedtrama.

Voor het determinatieproces van de collecties wordt 
verwezen naar “Cortinarius subg. Telamonia s.l. in  
Vlaanderen” (de Haan et al. 2013). Enkel de verschillen 
worden hier kort toegelicht:
 • Hygrofaniteit: speelt geen of weinig rol, vermits 
  het overgrote aantal van Phlegmacium niet  
  hygrofaan is
 • De steel: belangrijk is of er een uitgesproken knol 
   is, en of die al dan niet gerand is
 • De kleur: kleur van het oppervlak alsook de kleur 
  onder deze laag. De kleur wordt gekarakteriseerd  
  met de oac-code (zie OAC, 2004)
 • Velum: de kleur is niet zo onderscheidend als bij  
  Telamonia
 • Chemische reacties: KOH-oplossing 40% op hoed 
  huid, huid van de knol en ook in vlees van hoed,  
  steel en knol; guajak en TL4 op vlees van hoed,  
  steel en knol

De vergrotingen van de microscopieafbeeldingen kunnen 
afgeleid worden aan de hand van de maatstreep. 

Beschrijving en bespreking van de collecties

COLLECTIE Phlegmacium 1
Cortinarius cisticola Frøslev & T.S. Jeppesen

Vindplaats: Tervuren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.24
Datum: 26 september 2013
Foto: PV2013/0986, 2013/0988; AdH13015  
Aquarel: V.D.K.O.1125
Herbarium: VJ13016; AdH13015
Habitat: Op kalkhoudende leembodem, naast vijverrand.
Begeleidende vegetatie: op vrijwel kale bodem onder 
beuk (Fagus sylvatica) en Haagbeuk (Carpinus betulus).
Groeiwijze: gezellig tot gebundeld.

MACROSCOPIE (fig. 1, 2)
Hoed 55-60 × 15-20 mm, jong halfbolvormig tot convex 
met afgeplatte top, later convex tot uitspreidend; rand 
eerst ingebogen, later recht en wat golvend, vrij dik;  
oppervlak droog kleverig, vochtig slijmerig, glad, wat 
aangedrukt radiaal vezelig, eerst crème, later geelachtig 
tot geeloker (centrum oac715, 716, aan de rand 803, 804, 
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Fig. 1. Cortinarius cisticola (foto P. Verstraeten)

Fig. 2. Cortinarius cisticola (aquarel O. Van de Kerckhove)

812), bij aanraken na enige tijd rossig oker verkleurend;  
algemeen velum als witte, losse vlokjes, vooral in het 
centrum verspreid tussen het hoedslijm; partieel velum 
aan hoedrand wit. Lamellen smal en bochtig aangehecht,  
dicht bijeen, aanvankelijk witachtig met zwakke lila 
tint, later duidelijk lila met rosbruine tint; snede grof 
gezaagd. Steel 30-45 × 15-20 mm, basis 30-40 mm diam.,  
cilindrisch tot iets afgeplat, met duidelijke gerande knol; 

oppervlak wit, al vlug met duidelijke paarse tint, knol 
paars, later meer rossig bruin, dan wat vergelend; vlees 
wit, rosbruin verkleurend in de vraatvlekken, cortex 
paars; met overlangse velumresten van de cortina. Geur 
fungoïd, bij doorsnijden wat naar aardappel, iets onaan-
genaam. Smaak aangenaam, wat naar aardappel. Kleur-
reacties KOH-oplossing op hoed en knol rood, op hoed- 
vlees roze; guajak groenblauw na enige tijd; TL4 negatief. 
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Fig. 3-6. Cortinarius cisticola. 3. sporen in NH3-oplossing, 4. SEM sporen, 5. basidiën in congorood, 6. hoedhuidstructuur.
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Exsiccaat hoed geeloker met rossige tint; steel geel met 
rosse streping. Sporee niet waargenomen.

MICROSCOPIE
Sporen (fig. 3) (8,9)9,5-11(11,7) × (5,2)5,5-6,5(6,8) µm, 
gem.(30) 10,3 × 6,1 µm, Q gem. = 1,7; amygdaliform tot  
subcitriform in zijaanzicht, met zwakke tot duidelijke  
supra-apiculaire indeuking; citriform tot subovoïd in 
vooraanzicht, met conisch toelopende, dikwijls subacute, 
soms uitstulpende top, de basis afgerond tot soms iets 
conisch toelopend en dan subfusoïd; wand stevig tot 
iets verdikt , rosbruin in NH3-oplossing, tamelijk zwak  
dextrinoïd, bleek roodbruin in Melzers reagens;  
ornamentatie tamelijk sterk en prominent, als duidelijk 
uitstekende wratten, korstjes en korte kammen, zwak 
tot ontbrekend aan de top en in de supra-apiculaire 
zone; apicule klein, wat hoekig; inhoud amorf of met 
één oliedruppel. SEM sporen (fig. 4): ornamentatie  
ongeveer gelijkmatig verdeeld over oppervlak, als tamelijk  
lage, hoekige, wratten, korsten en schubben; de top 
meestal kaal; supra-apiculare zone meestal duidelijk 
maar niet scherp afgetekend, ornamentatie daar zwak, 
als kleine wratten en puntjes. Basidiën (fig. 5) 4-sporig, 
enkele 2-sporige gevonden; 27-33 × 7-9 µm, knots- 
vormig, nogal dunwandig, oude exemplaren met zeer 
bleek necropigment; sterigmen doornvormig, tot 4 µm 
lang; gespen aan de septen. Cheilocystiden ontbreken. 
Subhymenium bestaande uit enkele lagen onregelmatig 
gevormde cellen. Trama opgebouwd uit 4-20 µm brede, 
eerder smalle, gladde, dunwandige, nogal kronkelende 
hyfen, met bleekgeel membranair pigment; gespen 
aan de septen. Hoedhuid een simplex-structuur (fig. 6);  
hyfen in slijmlaag en basaal deel van epicutis bleek okerk-
leurig in water, in KOH-oplossing bleek roodbruin; velum 
universale nog aanwezig bij volwassen exemplaren, 
als dunne banden van aan elkaar liggende 2-3 (-5) µm  
brede, donker okerkleurige, fijn tot sterk korrelige  
geïncrusteerde hyfen; hyfen in slijmlaag cilindrisch en 
weinig variërend in dikte, 2,5-5 µm dik, hyalien of met 
pariëtaal pigment en in mindere mate onregelmatig  
korrelig geïncrusteerd, verspreid ook donkere, roodbruin 
gekleurde, korrelig geïncrusteerde hyfen; basaal deel van 
epicutus een vrij dunne laag van 2-8 µm brede, liggende,  
egaal bleek roodbruine hyfen, gemengd met fijn tot 
duidelijk, overwegend in bandjes geïncrusteerde; gespen 
aan de septen tot 7 µm lang. Velum op steel als bundeltjes,  
2-5 µm brede, cilindrische hyfen, recht tot kronkelig, 
frequent vertakkend, kleurloos, glad, dunwandig, met 
weinig eindcellen; grote gespen aan de septen; soms met 
korrelige inhoud. 

BESPREKING 
Cortinarius cisticola behoort, met zijn aanvankelijk 
crème en later geeloker gekleurde hoed, zijn lila getinte  
lamellen en zijn gerande knol, thuis in de Calochrous-
groep. Binnen deze groep wordt de soort verder  
gekenmerkt door de rode KOH-reactie op hoed en knol 
en door de grootte van de sporen.
Op grond van de lila lamelkleur, de rode KOH-reactie, 
de gerande knol en de okergele hoedkleur komt men 
bij Moser en bij Horak (2005) terecht in de sectie van 
de Calochroi. In deze sectie leiden de bovengenoemde 
kenmerken, aangevuld met hoeddiameter (tot 6 cm), 

de sporengrootte (9,5-11 × 5,5-6,5 μm) en de niet sterk  
afgeplatte knol, naar Cortinarius calochrous s.l. (bij  
Horak) of Cortinarius calochrous var. caroli (bij Moser).
In Funga Nordica staan de Calochroi in deelsleutel C 
van Phlegmacium. De KOH-reacties op de knol en het 
vlees, de levendige geelbruine hoedkleur en de sporen-
grootte (< 12 μm) leiden ons naar Cortinarius cisticola. 
Deze soort staat als Cortinarius calochrous var. caroli in  
Brandrud (1989-1998); deze afbeelding en de be- 
geleidende tekst passen zeer goed bij onze collectie. 
Ook wordt in Funga Nordica verwezen naar een artikel 
van Frøslev et al. (2006) waarin de soort is beschreven 
en afgebeeld en ook hier is de overeenstemming met 
onze collectie zeer goed. De bijgevoegde sleutel tot de 
soorten van de Calochroi leidt zonder veel moeite naar  
Cortinarius cisticola.
Tot slot is ook de Atlas des Cortinaires (Bidaud et al. 2001) 
geraadpleegd, waar de Calochroi zich bevinden in Pars XI. 
In de sleutel naar de Sous-Sections is de keuze tussen  
de Leochroi (hoedkleur oker, rossig of bruinrood) en  
Calochroi (hoedkleur of geel of zeer bleek) lastig.
De eerste Sous-Section blijkt geen passende soorten te 
bevatten; de tweede Sous-section bevat twee soorten, 
Cortinarius caroli en Cortinarius albovestitus, die dicht bij 
onze collectie staan. Cortinarius albovestitus heeft echter 
geen paarstinten in het steelvlees en bovendien reageert 
het vlees okerkleurig tot oranje met KOH. Cortinarius  
caroli is dus het best passend.
Volgens Frøslev et al. is de naam Phlegmacium caroli 
(Velenovsky 1920) en zijn synoniemen te beschouwen als 
een nomen dubium. De best passende naam voor onze 
collectie is daarom Cortinarius cisticola.

COLLECTIE Phlegmacium 2
Cortinarius coalescens Kärcher & Seibt
Gele kleibosgordijnzwam

Vindplaats: Tervuren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.24
Datum: 26 september 2013
Foto: PV 2013/099, 2013/0990, 2012/0356; AdH13016.
Herbarium: PV 20130926; AdH13016; VJ13017.
Habitat: op kalkhoudende leembodem, in wegberm van 
eikendreef.
Begeleidende vegetatie: in gras, onder Zomereik (Quer-
cus robur).
Groeiwijze: gebundeld, 3 tot 4 exemplaren samen.

MACROSCOPIE (fig. 7)
Hoed 25-60 × 20-25 mm, jong onregelmatig halfbolvormig,  
met ingekromde rand, later onregelmatig convex met 
ingedrukt centrum; rand lang ingekromd, later recht, 
rimpelig, onregelmatig golvend; oppervlak aangedrukt 
vezelig, in centrum enigszins korrelig door opgehoopte 
vezels, glad en satijnachtig glanzend wanneer droog,  
kleverig wanneer vochtig; beigebruin (koffie met veel 
melk door de donkere vezels; oac682-683), rand wit 
tot crème (oac795), zonder lila tint, na kneuzing iets 
donkerder verbruinend, niet hygrofaan; velumresten als 
okerbruine plaatjes of korstjes, verspreid over opper-
vlak, aan rand met bruine vezels op bleke ondergrond.  
Lamellen smal maar niet echt bochtig aangehecht, tamelijk  
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Fig. 7. Cortinarius coalescens (foto P. Verstraeten)

dicht opeen, iets buikig, eerst grijslila, later vaal lilabruin;  
snede golvend, iets bleker. Steel 30-55 × 15-25 mm,  
cilindrisch, iets verbredend tot ± 30 mm naar de basis, 
daaronder puntig tot wortelend (penwortel) uitlopend, 
vlug hol wordend; oppervlak vuilwit met lila tint, ver-
bruinend door aanraking, met geelbruine (door sporen) 
velumzone op ± 10 mm onder de top; vlees lilagrijs tot 
grijzig wit, bovenaan lila, bij volwassen vruchtlichamen 
enkel lila nabij cortex. Geur onopvallend, fungoïd. Smaak 
aangenaam, iets nootachtig. Kleurreacties KOH-oplossing  
op hoed en steel oranje, iets bruiner op steel; guajak 
onmiddellijk blauwgroen; TL4 negatief. Exsiccaat hoed 
rood- tot geelbruin; steel roodbruin in onderste helft, 
bovenaan bleekgeel. Sporee niet waargenomen.

MICROSCOPIE
Sporen (fig. 8) (8,4)9-10(10,6) × (5,2)5,5-6(6,4) µm,  
gem.(30) 9,5 × 5,7 µm, Q gem. = 1,65; amygdaliform tot  
subovoïd in zijaanzicht, met zwakke tot duidelijke supra- 
apiculaire indeuking; ovoïd tot subellipsoïd, soms  
subfusoïd, in vooraanzicht, met conisch toelopende 
top en afgeronde, soms iets conisch versmalde basis;  
wand stevig tot iets dikwandig, rossig okerbruin in  
NH3-oplossing, matig dextrinoïd, bleek roodbruin in  
Melzers reagens; ornamentatie duidelijk maar niet sterk 
prominent, als tamelijk lage, wratten en korte kammen, 
zwak aan de top en in de supra-apiculaire zone; apicule 
klein, wat hoekig; inhoud meestal met één grote olie- 
druppel, soms amorf. SEM sporen (fig. 9): ornamentatie  
ongeveer gelijk verdeeld over oppervlak, als lage,  
onregelmatig hoekige korsten, soms in elkaar vervloeiend; 
top meestal kaal; supra-apiculaire zone meestal duidelijk 
maar niet scherp afgelijnd, ornamentatie daar zwak tot 
ontbrekend, als kleine wratjes en puntjes. Basidiën (fig. 10)  
4-sporig; 23-31 × 7-8 µm, slank knotsvormig, eerder  

dunwandig; volgroeide en collapse exemplaren met  
bleekgeel necropigment; sterigmen doornvormig, tot  
5 µm lang; gespen aan de septen. Cheilocystiden  
ontbreken. Subhymenium bestaande uit een vrij dikke 
laag, 3-15 µm  brede, onregelmatig gevormde, korte cellen.  
Trama opgebouwd uit vrij slanke cilindrische, gladde 
cellen, met bleekgele wanden, gespen aan de septen.  
Hoedhuid een simplex-structuur (fig. 11); velum  
universale als bundels en afzonderlijke, onregelmatig ver-
spreide, 2-5 µm brede hyfen, egaal warm bruin gekleurd 
of (sterk) korrelig geïncrusteerd; in slijmlaag sterk in 
dikte variërend, 1,5 tot 8 µm brede, vaak onregelmatig 
gevormde, opgaande hyfen, deels hyalien, maar meestal  
fijn korrelig tot vlekkerig geïncrusteerd; basaal deel van 
epicutis met matige dikke laag van 3-7 µm brede, bleek 
warm bruin gepigmenteerde en fijn tot duidelijk, als 
bandjes, geïncrusteerde hyfen die doordringen tot in 
de slijmlaag, verspreid smalle, 1,5-3,5 µm brede, zeer 
donker grof korrelig geïncrusteerde hyfen; gespen aan de 
septen vaak groot, tot 11 µm lang. Velum bundels rechte  
tot sterk verweven, 2-7 µm brede hyfen, kleurloos tot 
bleekgeel (in NH3-oplossing), dunwandig, glad, dextrinoïd,  
helder roodbruin in Melzers reagens, inhoud dikwijls  
korrelig, met schaarse eindcellen; met grote gespen aan 
de septen.

BESPREKING
Cortinarius coalescens is een middelgrote Phlegmacium  
met een aangedrukt vezelige hoed, die beigebruin  
(koffie met melk) gekleurd is zonder lila tinten. De  
jonge lamellen zijn grijslila. De steel is cilindrisch en puntig  
uitlopend; met lila tinten, ook in het vlees. De KOH- 
reactie op steel en hoed is oranje tot oranjebruin, die 
met guajak snel blauwgroen.
Ondanks de enigszins afwijkende reactie met KOH 



30

Fig 8-11. Cortinarius coalescens. 8. sporen in NH3-oplossing, 9. SEM sporen, 10. basidiën in congorood, 11. hoedhuidstructuur.
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Fig. 12. Cortinarius subpurpurascens (foto P. Verstraeten)

past deze collectie toch het beste in de groep van de  
Variecolores.
In Moser (1983) en Horak (2005) is bij de Variecolores, 
op grond van de aanwezigheid van violettinten in steel 
en lamellen, maar niet op de hoed, in combinatie met de 
sporenmaten, Cortinarius spadiceus de beste keuze. Dit is 
echter wel een aan naaldhout gebonden soort.
In Funga Nordica komen we op grond van boven- 
genoemde kenmerken uit bij Cortinarius patibilis, ook 
weer gebonden aan naaldhout. De afbeelding van deze 
soort, in Brandrud et al. (1989-1998) stemt bovendien 
slecht overeen met onze collectie.
In de Atlas des Cortinaires Pars VIII (Bidaud et al. 1996) 
worden de Variecolores behandeld als onderdeel van 
de Section Patibiles. Via de Sous-section Patibiles  
belanden we in de Série Variecolor, vanwege de  
hoedrand die duidelijk aangedrukt vezelig is. In deze  
Série moeten we kiezen voor “teinte claire” (het alternatief  
”beaucoup plus coloré” is, zoals de platen van deze 
groep laten zien, niet voor onze collectie van toepassing).  
Op grond van de sporenmaten komen we dan uit bij  
Cortinarius coalescens. Om bij Cortinarius spadiceus of 
patibilis uit te komen moet gekozen worden voor een 
gladde hoedrand, hetgeen bij onze collectie zeker niet 
het geval is. Wat nog wel tegen Cortinarius coalescens 
pleit, is de sterke aardgeur, die deze soort zou moeten 
hebben. In de originele beschrijving van Kärcher en Seibt 
(1988) is echter geen sprake van deze geur.
Brandrud (1996) bespreekt de sectie Phlegmacioides, 
waarvan ook de Variecolores deel uit maken. De sleutel in 
dit artikel leidt rechtstreeks naar Cortinarius coalescens. 
De beschrijving stemt op enkele punten na goed overeen 
met onze collectie. De KOH-reactie zou geel moeten zijn 

maar kan bij rijpere vruchtlichamen ook negatief zijn; de 
sporen meten 10-11,5 × 5,5-6,5 μm, wat te groot is in 
vergelijking met onze collectie.
Kärcher en Seibt (1988) hebben Cortinarius coalescens  
voor het eerst beschreven. Hun beschrijving stemt  
behalve de KOH-reactie en de sporenmaten goed over-
een met onze collectie. De geur omschrijven zij als 
“soms zwak naar lichtgas, in de verse snede aangenaam 
fungoïd”. De KOH-reactie is bij hen “vuil geelbruin met 
een gele omranding”; deze gele omranding hebben wij 
niet waargenomen bij ons materiaal. Als gemiddelde 
sporenmaten geven zij 10,5 × 6 μm met een gemiddelde  
Q van 1,75; dit is iets groter en iets slanker dan wij hebben  
gemeten. Ook het sleuteltje in dit artikel voert 
rechtstreeks naar Cortinarius coalescens. Ondanks de  
hierboven vermelde kleine verschillen zijn wij van  
mening, dat Cortinarius coalescens de naam is, die het 
beste past bij onze collectie.
In een artikel van Saar (2010) wordt nog opgemerkt dat 
vondsten van Cortinarius coalescens, onder andere loof-
bomen dan Kastanje, bij moleculair onderzoek niet met 
het typemateriaal overeenstemmen. Hij steunt zich hier-
bij op een mondelinge mededeling van S. Garnica.

COLLECTIE Phlegmacium 3
Cortinarius subpurpurascens (Batsch) Fr.

Vindplaats: Maldegem, Drongengoed, IFBL: C2.46.13
Datum: 5 oktober 2013
Foto: PV2013/1034, 2013/1035
Herbarium: PV20131005; AdH13029; VJ13038
Habitat: in wegberm nabij rand van gracht, in eikendreef, 
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Fig. 13-16. Cortinarius subpurpurascens. 13. sporen in NH3-oplossing, 14. SEM sporen, 15. basidiën in congorood, 16. hoedhuidstructuur. 
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naast een gerooid en geplagd lorkenbos; op zanderige, 
verstoorde bodem met plaatsen waar klei dagzoomt.
Begeleidende vegetatie: Zomereik (Quercus robur), berk 
(Betula pendula), in de nabijheid enkele Larix decidua en 
Boletinus cavipes.
Groeiwijze: gebundeld tot gezellig.

MACROSCOPIE (fig. 12)
Hoed 45-70 mm diam., jong halfbolvormig tot convex 
met brede top, later convex tot uitgespreid, met brede 
umbo of ingedeukt centrum; rand jong ingekromd en wat 
golvend, lang met overhangende rand, volgroeid sterk 
golvend en soms sterk ingesneden; oppervlak kleverig 
indien droog, slijmig wanneer vochtig, met radiair inge-
groeide vezels, glad, soms gebarsten, jong donkerbruin 
(oac741-747) radiair gestreept of gevlekt, in centrum met 
paarse tint, uitstralend tot paars aan de rand, volgroeid 
donkerbruin (oac748-749) tot olijfbruin (oac833, 751), 
of afwisselend beigebruin (oac814-815) met donker-
bruine vlekken en radiaire strepen, verblekend naar de 
rand, met goed zichtbare bruine velumvezels; rand beige 
of paars; velum over ganse hoedoppervlak en als vezels 
aan de rand. Lamellen smal en bochtig aangehecht, 
tamelijk wijd uiteen, 5/cm met 3-4 tussenlamellen; jong 
violet met iets blekere rand, later leemkleurig bij rijping 
van sporen; rand golvend tot geërodeerd. Steel 40-80 ×  
12-16 mm, cilindrisch, langzaam verdikkend naar de  
basis, uitlopend op een knol die soms gerand is of scheef, 
20-25 mm diam.; oppervlak paars, donkerder wordend 
na kneuzing, knoloppervlak bleker, soms wit; overvloedig  
violet velum bij jonge vruchtlichamen. Vlees in hoed 
paars, onder hoedhuid donkerpaars, in steel helder 
donkerpaars gemarmerd, bleker naar het centrum en 
in steelvoet, overal donkerpaars vlekkend na kneuzing. 
Geur aangenaam fungoïd. Smaak zacht. Kleurreacties 
KOH-oplossing op hoedhuid en vlees geel tot geelbruin, 
op knol ± geel; guajak langzaam blauwgroen; TL4 snel 
donkerpaars. Exsiccaat hoed bleek tot donker hazelnoot-
bruin; steel donkerbruin, knol hazelnootbruin. Sporee 
roestbruin (oac660-701, in dunne laag). 

MICROSCOPIE
Sporen (fig. 13) (7,3)7,5-8,5(9,2) × (4,2)4,5-5(5,3) µm, 
gem.(30) 8 × 4,8 µm, Q gem. = 1,65; slank amygdaliform tot 
ellipsoïd, zonder of met zwakke, soms duidelijke supra-
apiculaire indeuking; ellipsoïd tot smal obovoïd, soms 
subnaviculair, in vooraanzicht, met conisch toelopende 
top en iets versmalde, soms afgeronde basis; wand stevig  
tot iets verdikt, rossig geelbruin in NH3-oplossing, tamelijk  
sterk dextrinoïd, roodbruin in Melzers reagens; orna- 
mentatie matig tot tamelijk sterk, als wratten en korte 
kammetjes, meestal duidelijk en prominent, meestal 
zwakker in de supra-apiculaire zone; apicule klein, wat 
hoekig; inhoud amorf of met één grote oliedruppel. SEM 
sporen (fig. 14): ornamentatie gelijkmatig verdeeld over 
oppervlak, als lage ronde tot onregelmatige wratten  
en kammen, meestal verbonden of in elkaar vloeiend 
tot onregelmatige korsten met afgeronde kanten; soms 
iets zwakker in de supra-apiculaire zone, maar deze 
nooit duidelijk afgetekend. Basidiën (fig. 15) 4-sporig  
(enkele 2-sporige), 26-32 × 6-9 µm; slank knots- 
vormig, nogal dunwandig, oud met zwak bleekgeel 
necro-pigment; sterigmen slank en puntig tot 4 µm lang.  
Cheilocystiden ontbreken. Subhymenium slechts enkele 
hoekige cellen. Trama opgebouwd uit 2,5-10 µm brede, 
gladde, slanke, regelmatig gesepteerde hyfen met bleek-

gele wanden. Hoedhuid een duplex-structuur (fig. 16); 
velum universale ontbreekt bij volwassen exemplaren; 
hyfen in slijmlaag schuin en kruiselings opgaand, tot  
5 µm breed, met talrijke erg smalle, 1-2,5 µm brede 
hyfen, hyalien tot fijn korrelig gepigmenteerd, top van 
eindcellen iets tot duidelijk verdikt; basaal deel van  
epicutis een dunne, bleek okerbruine, laag van 3-5 hyfen, 
hyalien, plaatselijk ook donkere, vlekkerig geïncrusteerde 
hyfen; hypoderm een vrij dunne laag, bleek okerbruin, 
met worstvormige en opgeblazen dikwandige cellen, tot 
12 (-15) µm breed; gespen aan de septen tot 7 µm lang.  
Velum op steel met 2-4 µm brede, sterk verweven,  
kronkelige hyfen, kleurloos, dunwandig, frequent vertak-
kend, met talrijke, afgeronde eindcellen; grote gespen 
aan de septen.

BESPREKING 
Cortinarius subpurpurascens is een middelgrote  
Phlegmacium uit de groep van de Purpurascentes, die 
gekenmerkt is door het donkerviolet verkleuren van het 
vlees bij kneuzen en het toedienen van TL4. Kenmerkend 
zijn verder de niet tot nauwelijks gerande knol en het 
voorkomen onder loofhout.
Bij Moser (1983) en Horak (2005) voeren de bruine kleuren  
in de hoed, het voorkomen onder loofhout en de knol-
vormige steelvoet naar Cortinarius subpurpurascens.
In Funga Nordica is Cortinarius subpurpurascens ook 
de beste keuze al komt C. porphyropus heel dicht in de 
buurt; de duidelijk knolvormige voet bij onze collectie 
geeft echter de doorslag.
In de Atlas des Cortinaires Pars XVIII (Bidaud et al. 
2009) moet onze collectie worden gezocht in de Section  
Subpurpurascentes. Hierin worden, op grond van de 
hoedkleur, vier Séries onderscheiden. Omdat de hoed-
kleur van ons materiaal noch zeer somber, noch bleek van 
kleur is, is de Série Subpurpurascens de beste keuze. In 
deze Série wordt een aantal soorten behandeld, die zeer 
dicht bij elkaar staan, zowel macro- als microscopisch.  
De beschrijving en afbeelding van Cortinarius sub- 
purpurascens var. subpurpurascens passen goed bij onze 
collectie, waarvoor wij deze naam behouden. 
Toch zijn er nog enige punten, die zeker vermelding  
verdienen. In de gebruikte determinatiewerken worden  
als sporenmaten voor Cortinarius subpurpurascens  
opgegeven: 8-10 × 4,5-5,5 μm (Moser en Horak), 8,5-10 ×  
5-6,5 μm (Funga Nordica) en 9-10 × 5-6 μm (Atlas des 
Cortinaires); de sporenmaten bij onze collectie waren 
7,5-8,5 × 4,5-5 μm. De oorzaak hiervan moet gezocht 
worden in het feit, dat wij sporen uit een sporee meten 
in plaats van in een lamelpreparaat. Een sporenmeting 
aan een lamelpreparaat van onze collectie leverde als 
sporenmaten 8-11 × 5-6,5 μm.
De gele reactie op het vlees met KOH-oplossing bij onze 
collectie wordt in de literatuur nergens vermeld; alleen 
in Funga Nordica moet op een gegeven moment gekozen 
worden voor een gele of een bruinachtige reactie op het 
vlees. Sleutelen met een gele verkleuring brengt ons in 
de groep van de Variecolores, die geen enkele passende 
soort bevat.

COLLECTIE Phlegmacium 4
Cortinarius xantho-ochraceus P.D. Orton

Vindplaats: Tervuren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.41
Datum: 9 oktober 2013
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Fig. 18. Cortinarius xantho-ochraceus (aquarel O. Van de Kerckhove)

Fig. 17. Cortinarius xantho-ochraceus (foto A. de Haan)
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Foto: PV2013/1040; AdH13027
Aquarel: V.D.K.O.1129
Herbarium: AdH13027; VJ13038
Habitat: op talud van 3-4 m hoog, naast vijver, op kalk-
houdende leemgrond 
Begeleidende vegetatie: op de grond tussen bladeren 
en strooisel van beuk (Fagus sylvatica) en haagbeuk  
(Carpinus betulus).
Groeiwijze: gebundeld per twee tot gezellig.

MACROSCOPIE (fig. 17, 18)
Hoed 35-70 × 7-10 mm, jong convex, later breed  
convex, wat hoekig afgeplat, soms met lage, brede umbo 
omringd door ingedrukte zone, soms enkel met inge-
drukt centrum; rand ingekromd bij zeer jonge vrucht- 
lichamen, vlug recht tot oud opgekruld; oppervlak droog 
zwak kleverig, slijmerig wanneer vochtig, met radiaire, 
donker gekleurde vezels, witte velumplakjes onregel-
matig verdeeld over oppervlak, meer geconcentreerd 
in centrum, ertussen spinnenwebachtige velumresten 
over de hele hoed; geel tot geeloker (oac812, 814, 815) 
niet verkleurend na kneuzing, niet hygrofaan. Lamellen 
smal bochtig aangehecht, vrij dicht opeen, 5-6/cm met 
1-3 tussenlamellen, iets buikig nabij de steel, eerst wit 
tot bleek beigebruin, later rossig okerbruin (oac715-
716); snede bleker, onregelmatig golvend tot gezaagd. 
Steel 30-35 × 9-12, cilindrisch, basis met brede gerande 
knol, 17-20 mm diam., onderaan stomp afgeknot, niet  
wortelend; oppervlak wit, met cortina in de helft. Vlees 
wit met gelige tint vooral in de knol, later iets verbruinend.  
Geur zwak, zoetig, bij doorsnijden iets naar aardappel, 
wat onaangenaam. Smaak aangenaam. Kleurreacties 
KOH-oplossing bleek okergeel, TL4 negatief; guajak iets 
groen na lange tijd. Exsiccaat hoed geeloker met iets 
oranje tint; steel beige tot bleekgeel, rossig oker aan de 
knol. Sporee rossig okerbruin (oac688-701).

MICROSCOPIE
Sporen (fig. 19) (6,6)7-8(8,4) × (4,3)4,5-5(5,3) µm,  
gem.(30) 7,3 × 4,7 µm, Q gem. = 1,55; kort amygdaliform 
tot amygdaliform, met duidelijke, soms zwakke supra- 
apiculaire indeuking; subovoïd tot subfusoïd of kort  
naviculair in vooraanzicht, meestal met conisch toe- 
lopende top en afgeronde tot conisch versmalde basis;  
wand stevig maar niet verdikt, rossig geelbruin in  
NH3-oplossing, duidelijk dextrinoïd, roodbruin in Melz-
ers reagens; ornamentatie tamelijk zwak tot zwak, als 
lage wratten en puntjes, enkel aan de top wat meer  
prominent, zwak tot ontbrekend in de supra-apiculaire 
zone; apicule klein, hoekig; inhoud met één oliedruppel. 
SEM sporen (fig. 20): ornamentatie ongeveer gelijkmatig 
verdeeld over oppervlak, als kleine, lage, onregelmatige 
wratten en kammetjes, meestal onderling verbonden 
door smalle richeltjes tot een druk patroon van worstjes 
en onregelmatige korstjes, met afgeronde kanten; supra- 
apiculaire zone zwak tot ontbrekend, ornamentatie 
daar meestal zwakker, als verspreide puntjes en wratjes.  
Basidiën (fig. 21) 4-sporig, 20-31 × 8-11 µm, breed knots-
vormig, oud en collaps met bleekbruin necropigment; 
sterigmen recht en kort, tot 3 µm lang. Cheilocystiden 
ontbreken. Subhymenium opgebouwd uit 3 tot 4 lagen, 
korte, hoekige cellen. Trama met 4-15 µm brede, gladde, 
sterk verweven, wat kronkelende hyfen, met bleek-
gele dunne wanden. Hoedhuid een duplex-structuur  
(fig. 22); velum universale ontbreekt bij volwassen  
exemplaren; slijmlaag met 2-6 (-8) µm brede, vaak van 

korte vertakkingen voorziene hyfen, bleek, egaal gelig tot 
fijn korrelig geïncrusteerd, vaak met donkere druppel-
vormige of klonterige, verspreid voorkomende inhoud,  
hyfen aan het oppervlak van slijmlaag een compacte laag 
vormend; basaal deel van epicutis bleek geeloker met 
2,5-6 µm brede gladde en plaatselijk fijn tot duidelijk 
geïncrusteerde hyfen; hypoderm bestaand uit een vrij 
dikke laag, tot 10 cellen boven elkaar, cellen kort worst-
vormig of opgeblazen, gemengd met isodiametrische  
cellen, tot 15 µm dik; gespen aan de septen tot 7 µm lang. 
Velum op steel, bundeltjes 2-6 µm brede, cilindrische, 
kleurloze, dunwandige hyfen, recht tot kronkelig, met 
schaarse eindcellen; grote gespen aan de septen.

BESPREKING
Cortinarius xantho-ochraceus is een forse Phlegmacium 
met een geel tot geeloker gekleurde hoed, die met witte 
velumplakken bedekt is. De lamellen zijn in jonge toe- 
stand wit tot bleek beige van kleur. De steel heeft 
een brede gerande knol. Microscopisch zijn de kleine  
amygdaliforme sporen kenmerkend.
Met Moser (1983) en Horak (2005) moet deze collectie 
worden gezocht in de deelsleutel van de Multiformes; 
de enige gelijkende soort is Cortinarius langei, maar 
de sporenmaten van 9-10 (11) × 4,5-5 μm zijn veel  
groter dan de waarden die wij gemeten hebben bij onze  
collectie: 6,5-8,5 × 4,5-5 μm.
In Funga Nordica voeren de gerande knol en de bleke 
lamellen ons naar deelsleutel D. Hier leidt de sleutel, 
op basis van de gele hoedkleur, het voorkomen onder 
loofhout en de vorm en afmetingen van de sporen, naar 
Cortinarius xantho-ochraceus (= C. langei Rob. Henry  
s. auct.)
De sporenmaten (7,5) 8-9 (9,5) × (4,5) 5-6 μm zijn wel 
wat groter dan wij hebben gemeten. Voor een afbeeld-
ing wijzen de auteurs naar plaat 345 in deel XI van de 
Atlas des Cortinaires (Bidaud et al. 2001). Daar zou de 
soort als C. aurantiotinctus afgebeeld zijn. Deze afbeeld-
ing lijkt echter totaal niet op onze collectie. Daarentegen 
lijkt de afbeelding van C. xantho-ochraceus op de website  
“cortinarius.org” wel zeer goed.
In de Atlas des Cortinaires staan de Multiformes  
beschreven in Pars XVI (Bidaud et al. 2006). De groei-
plaats in loofbos, de compacte habitus en de gerande 
knol leiden in dit werk naar de Série turbinatus. Op grond 
van de sporenmaten is in deze Série C. xantho-ochraceus 
de beste keuze. De bijbehorende afbeelding geeft echter 
wel een zeer massieve vorm weer. In de begeleidende 
commentaar wordt vermeld dat deze soort dicht bij  
C. langei staat en zich daarvan onderscheidt door de  
kleinere sporen en de massievere habitus.
In de beschrijving van Saar (2005) lijkt C. xantho- 
ochraceus veel op onze collectie. De afmetingen van 
de sporen, 7,5-9,3 × 4,5-5,1 μm, zijn echter iets groter 
en slanker dan bij onze collectie. De geel- tot oker- 
verkleuring met KOH-oplossing op het vlees komt wel 
overeen. 
Tot slot werd nog de originele beschrijving van Orton 
(1960) geraadpleegd. Deze stemt goed overeen met 
onze vondst, alleen zijn de sporen wat groter (8-10 ×  
5-6 μm). Dit komen we vaker tegen en het wordt ver- 
moedelijk veroorzaakt, doordat wij sporen uit een sporee 
en niet van een lamel meten. Orton (1955) vermeldt 
ook nog dat deze soort door hem in Cortinarius I (1955)  
beschreven is als C. langei. Later kwam hij tot de conclusie,  
dat er toch verschillen waren met de C. langei van Rob. 



36

Fig. 19-22. Cortinarius xantho-ochraceus. 19. sporen in NH3-oplossing, 20. SEM sporen, 21. basidiën in congorood, 22. hoedhuidstructuur. 
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Henry. Hij heeft daarom alsnog, in 1960, de C. langei 
van 1955 als nieuwe soort beschreven onder de naam  
C. xantho-ochraceus.

COLLECTIE Phlegmacium 5
Cortinarius elegantissimus Rob. Henry
Gulden gordijnzwam

Vindplaats: Tervuren, Park van Tervuren, IFBL: E4.38.42
Datum: 17 oktober 2013
Foto: PV2013/1098; AdH13036
Aquarel: V.D.K.O.1134
Herbarium: AdH13036; VJ13039
Habitat: op talud van ca. 3m hoog, naast vijver, op kalk-
houdende leemgrond.
Begeleidende vegetatie: op de grond tussen mos 
en bladeren van beuk (Fagus sylvatica) en hazelaar  
(Corylus avellana).
Groeiwijze: gegroepeerd tot iets gebundeld.

MACROSCOPIE (Fig. 23, 24)
Hoed 80-130 mm diam., jong half bolvormig, met lang 
blijvend ingekromde, rechte tot soms golvende rand;  
later breed convex tot vlak, soms wat concaaf, iets  
gegroefd tot gerimpeld; oppervlak vochtig met zeer dikke  
slijmlaag, glad, hier en daar met bruine vlokjes, jong  
chromaatgeel (oac853), later vanuit centrum oranje rossig 
verkleurend (oac852-789), rand iets bleker (oac790-791), 
niet hygrofaan. Lamellen breed en bochtig aangehecht, 
tamelijk dicht opeen, 3-5/cm, met 4 tussenlamellen, eerst 
citroengeel, later okergeel, weinig buikig, onregelmatig 
golvend; snede onregelmatig gezaagd, zelfde kleur als  
flanken. Steel 100 × 15 mm, cilindrisch, iets afgeplat,  
onderaan verbredend tot sterk gerande, soms scheve 
knol, 35 mm diam., niet wortelend, citroengeel (oac897-
898) wit mycelium aan de basis; knolrand verslijmd,  
bruingeel; met overvloedige, brede cortina vanaf 10 mm  
van de top tot bijna halfweg, daaronder verspreide  
velumvezels tot aan de basis. Vlees in hoed wit, iets  
violet boven de steel, met gele zone (2 mm breed) 
onder de hoedhuid en een grijze, waterige zone boven 
de lamellen, geen verandering na kneuzing; in steel wit, 
ook gedeeltelijk of geheel geel, aanvankelijk iets violet 
onder en in de zone waar de steel overgaat in de hoed. 
Geur aangenaam, zoetig, naar gebak, oud wat naar  
schimmelkaas. Smaak aangenaam, iets naar nootjes. 
Kleurreactie KOH-oplossing op hoed en steel bloedrood. 
Exsiccaat hoed roodbruin, wijnrood; steel koperkleurig 
met wijnrode vlekken en strepen. Sporee donker rood-
bruin (oac638-635).

MICROSCOPIE
Sporen (fig. 25) (11,5)12-13,5(14) × (7,7)8-9(9,3) µm, 
gem.(30) 12,8 × 8,6 µm, Q gem. = 1,5; kort amygdaliform tot 
subcitriform in zijaanzicht, supra-apiculaire indeuking 
zwak tot ontbrekend; citriform tot subovoïd in vooraan-
zicht, met duidelijk toelopende dikwijls acute top, de  
basis breed afgerond tot soms iets conisch toelopend 
en dan kort subnaviculair; wand verdikt, aan de top iets 
versmald (callus), donker rosbruin in NH3-oplossing, 
matig sterk dextrinoïd, roodbruin in Melzers reagens; 
ornamentatie sterk en prominent, als onregelmatige, 
hoekige wratten en korte kammen, zwakker tot ont- 

brekend aan de top en in de supra-apiculaire zone;  
apicule klein, wat hoekig; inhoud amorf of met één 
oliedruppel. SEM sporen (fig. 26): ornamentatie  
ongeveer gelijkmatig verdeeld over oppervlak, als duidelijk  
prominente, puntige wratten en kammen, dikwijls 
onderling verbonden en soms een netvormig patroon  
vormend; top duidelijk uitspringend (callus), meestal kaal 
of met kleine, lage wratjes en puntjes; supra-apiculaire 
zone meestal duidelijk, maar niet scherp afgetekend, 
ornamentatie daar zwak, als kleine wratjes en puntjes. 
Basidiën (fig. 27) 4-sporig, 23-30 × 11-14 µm, kort knots-
vormig; jong vrijwel hyalien, oudere exemplaren met goud-
gele korrelige inhoud; sterigmen doornvormig tot 5 µm  
lang. Cheilocystiden ontbreken. Subhymenium slechts 
enkele hoekige cellen. Trama opgebouwd uit 2-10 µm  
brede, gladde, slanke wat kronkelende hyfen, met bruine 
wanden. Hoedhuid een simplexstructuur (fig. 28); hyfen 
in slijmlaag en basaal gedeelte van epicutis roodbruin in 
water, in KOH-oplossing ogenblikkelijk wijnkleurig met 
paarse tint verkleurend; velum universale ontbreekt bij 
volwassen exemplaren; hyfen in slijmlaag cilindrisch, 
1,5-5 (6) µm breed, bleek en fijn tot donker en vlekkerig 
geïncrusteerd, sommige egaal pariëtaal gepigmenteerd, 
cellen aan basis van de hyfen vaak met intracellulair  
pigment; basaal deel van epicutis geleidelijk overgaand 
in het trama, met 2,5-5 brede, geïncrusteerde hyfen die 
doorlopen tot in de slijmlaag, gemengd met schaarser 
voorkomende 1,5-4 µm brede, donkere, vlekkerig ge- 
ïncrusteerde hyfen; gespen aan de septen tot 6 µm lang. 
Velum op steel met bundels 1,5-4 µm brede, cilindrische 
hyfen, onderling sterk verkleefd, recht tot wat gebogen, 
kleurloos, dunwandig, met zeer schaarse eindcellen; 
grote gespen aan de septen.

BESPREKING
Cortinarius elegantissimus is een grote Phlegmacium 
met een chromaatgele hoed, die later naar oranje rossig  
oxideert. De jonge lamellen zijn citroengeel; ook de 
steel is citroengeel en voorzien van een gerande knol.  
Microscopisch zijn de grote, sterk geornamenteerde 
sporen kenmerkend.
Bij Moser (1983) en Horak (2005) moet deze collectie  
gezocht worden in de groep van de Orichalcei van- 
wege de hoedkleur, de kleur van de jonge lamellen en  
de gerande knol. De chromaatgele hoedkleur, het 
voorkomen onder loofhout en de kleur van het hoed- en 
steelvlees leiden naar Cortinarius auroturbinatus, een 
synoniem van Cortinarius elegantissimus.
In Funga Nordica moet onze collectie gezocht worden in 
Phlegmacium deelsleutel A. De KOH-reactie op de hoed, 
de wijnkleurige tinten van het exsiccaat, de sporen- 
grootte en de groeiplaats onder Beuk leiden in deze deel- 
sleutel naar Cortinarius elegantissimus. De afbeelding  
in Brandrud (1989-1998) van deze soort gelijkt zeer goed 
op onze collectie.
In de Atlas des Cortinaires Pars XIV (Bidaud et al. 
2004) moeten we deze collectie zoeken in de Section  
Laeticolores vanwege haar heldere kleuren. Hier is in 
de serie Cedretorum de stirps Elegantissimus de beste 
keuze vanwege het nagenoeg ontbreken van violet- 
tinten. De grote sporen en de bloedrode KOH-reactie op 
hoed en steel leiden ons ook in dit werk naar Cortinarius  
elegantissimus. De bijbehorende beschrijving en af- 
beelding stemmen zeer goed overeen met onze collectie.
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Fig. 23. Cortinarius elegantissimus (foto A. de Haan)

Fig. 24. Cortinarius elegantissimus (aquarel O. Van de Kerckhove)
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Fig. 25-28. Cortinarius elegantissimus. 25. sporen in NH3-oplossing, 26. SEM sporen, 27. basidiën in congorood, 28. hoedhuidstructuur. 
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