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INLEIDING EN VERANTWOORDING
Uitgangssituatie
Sinds 1753, met de uitgave van Species Plantarum door Linnaeus als beginpunt van het
systeem van de binominale naamgeving, krijgen alle planten, en dus ook alle paddenstoelen, een unieke wetenschappelijke, meestal Latijnse, naam. De wetenschappelijke
naam is opgebouwd uit twee delen, de genus- (geslachts-)naam gevolgd door een soortaanduiding, die samen een unieke naam vormen. Zo is Melanoleuca rasilis een soort
uit het geslacht Melanoleuca. De wetenschappelijke naam moet voldoen aan een set
van voorschriften, die regelmatig worden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. De
meest recente versie van die voorschriften is de zogenaamde Shenzhen Code, die de besluiten omvat van de Nomenclature Section of the XIX International Botanical Congress
(IBC), die in Shenzhen, China, in juli 2017 plaatsvond.
Paddenstoelsoorten die in Nederland en/of Vlaanderen worden aangetroffen
zijn meestal soorten die eerder al elders in de wereld aangetroffen zijn, en ze hebben
dan intussen al een wetenschappelijke naam. Ze krijgen naast deze wetenschappelijke
naam tegenwoordig ook een Nederlandse naam. Jaarlijks komen er voor deze nieuw
aangetroffen soorten zo’n 30 Nederlandse namen bij.1 Intussen hebben vrijwel alle ruim
5000 soorten paddenstoelen in Nederland en Vlaanderen een Nederlandse naam.
De Nederlandse namen van tegenwoordig zijn geen spontane benamingen, maar bedacht, ‘geconstrueerd’. Ook deze bestaan uit twee delen: de Nederlandse geslachtsnaam
en een unieke soortaanduiding. Zo luidt de Nederlandse naam van de hierboven genoemde Melanoleuca rasilis: ‘Tengere veldridderzwam’, waarbij ‘veldridderzwam’ de
geslachtsnaam is. Het soortnaam-gedeelte (‘soort-epitheton’ ) kan een vertaling zijn van
het Latijn, maar kan ook bestaan uit een eigen Nederlandse soortaanduiding, die vaak
een typerende eigenschap van de paddenstoel benoemt.
Dat construeren van Nederlandse namen op basis van bij een paddenstoel
‘passende’ en onderscheidende benoemingselementen gebeurde eigenlijk al op kleine
schaal vanaf de 17de eeuw, en kwam zeker vanaf de invoering van het wetenschappelijke
binominale naamgevingssysteem van Linnaeus in de 18de eeuw volop voor. De geconstrueerde namen voor paddenstoelen hebben een veel groter aandeel in de geschiedenis
van de Nederlandse naamgeving van paddenstoelen dan de in vroeger eeuwen bij de
bevolking gebruikte namen. Paddenstoelen hebben - in tegenstelling tot planten en bomen – namelijk in de periode vóór de 17de eeuw in het Nederlands maar heel beperkt een
naam gekregen. Alleen paddenstoelen die op enigerlei manier nuttig in het gebruik, erg
1. De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) houdt bij welke soorten paddenstoelen in
Nederland voorkomen; voor Vlaanderen gebeurt dat door de Koninklijke Vlaamse Mycologische
Vereniging (KVMV). Een gezamenlijk commissie, samengesteld uit leden van de NMV en KVMV,
stelt Nederlandse namen vast op basis van voorstellen door de leden en aan de hand van een aantal
nader benoemde criteria. Overigens is er geen verplichting tot het hanteren van deze Nederlandse
namen. In de praktijk is de communicatie over paddenstoelen natuurlijk wel gediend met het gebruik
van een en dezelfde naam (zie ook: Kuyper et al. 2016, p. 81-89).
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opvallend of eetbaar waren, werden ‘benoemd’. De andere paddenstoelen viel hoogstens
de algemene benaming paddenstoel of kampernoelje ten deel.
De huidige kennis over paddenstoelen in het Nederlandse gebied reikt globaal terug tot
de tijd van de beroemde botanisten uit de 16de en 17de eeuw. De vroegste beschrijvingen
in het Nederlands (en niet langer alleen in het Latijn) stammen van Lobelius (1581),
Dodonaeus (en dan nog alleen in de bewerkingen van diens werk, lang na zijn dood, in
1608, 1618 en 1644) en van Van Sterbeeck (1668 en 1675). Van vóór deze tijd is er zeer
weinig bekend over paddenstoelen in Nederland en België.
De botanicus Cornelis Oudemans (1825-1906) heeft in de 19de eeuw in een serie opstellen in het Nederlands Kruidkundig Archief een aanzet gegeven om voor alle planten in
Nederland aan te geven wanneer ze voor het eerst genoemd zijn als in Nederland voorkomend. In zijn opgave prijken drie paddenstoelen, waarbij de vermelding van de oudste,
Phallus hadrianus, beschreven door Hadrianus Junius, stamt uit het midden van de 16de
eeuw (Lütjeharms 1933, p. 95). Daarnaast noemt Oudemans van Dodonaeus uit diens
uitgave Pemptades in 1616 nog Lycoperdon caelatum (een bovist-soort) en Agaricus
(met de in de tijd van Oudemans voor Agaricus gebruikte naam Polyporus officinalis).2
Het overzicht van Oudemans wordt in 1933 door Lütjeharms uitgebreid met
een klein aantal algemene Nederlandse namen voor paddenstoelen die hij ontleent aan
Dodonaeus, Lobelius en Clusius (Lütjeharms 1933, p. 88 e.v.). Andere bronnen raadpleegt Lütjeharms niet of kent hij niet.
Systematisch bronnenonderzoek naar het voorkomen van Nederlandse namen van paddenstoelen buiten het werk van genoemde botanisten in de Zuidelijke
Nederlanden in de 16de en 17de eeuw is niet voorhanden. De Introduction to the History
of Mycology van Ainsworth uit 1976 geeft zeer waardevolle informatie, maar is niet
toegespitst op de Nederlandse en (Nederlandstalige) Belgische situatie en is algemeen
van aard. Ook bestaan er uit de afgelopen eeuw algemenere werken over paddenstoelen,
over de rol van paddenstoelen bij diverse volkeren in diverse tijden, maar een groot
deel daarvan is weinig of niet betrouwbaar vanwege het deels of volledig ontbreken
van bronvermeldingen. De aanwezige kennis is dus beperkt, deels slechts verspreid bij
diverse auteurs te vinden, en niet of moeizaam te controleren.
Deze situatie gaf de aanzet voor dit onderzoek, vanuit de gedachte dat er meer
en betrouwbaardere informatie gevonden moest kunnen worden over paddenstoelen in
de Nederlandstalige gebieden en over de Nederlandse namen van deze paddenstoelen,
zeker nu er steeds meer bronnen digitaal beschikbaar komen.
Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is: het in kaart brengen van de wijze waarop de naamgeving
van paddenstoelen zich ontwikkelde in het Nederlands in de periode tussen 1200 en
2. Lütjeharms noemt hier (1933, p. 95) het jaartal 1616 voor Dodonaeus’ werk Pemptades. Dodonaeus’
Latijnse uitgave Stirpium Historiae Pemptades Sex kwam echter al in 1583 uit.
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1900. Om dit onderzoeksdoel te bereiken is gebruik gemaakt van systematisch bronnenonderzoek en literatuuronderzoek gericht op de volgende onderzoeksvragen:
1) Welke Nederlandse namen van paddenstoelen worden er vermeld in de belangrijkste
informatiebronnen (zie hierna) in de periode tussen 1200 en 1900?
2) Wat is de relevante culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke context waarbinnen Nederlandse paddenstoelnamen functioneerden en het proces van Nederlandse
naamgeving heeft plaatsgevonden?
3) Welke zijn de benoemingsmotieven die ten grondslag liggen aan de aangetroffen
Nederlandse namen?
Als beginpunt voor het onderzoek werd ca. 1200 gekozen omdat er vóór die tijd geen
Nederlandse paddenstoelnamen zijn aangetroffen. Als eindpunt is ca. 1900 gekozen. De
mycologie heeft zich rond die tijd losgemaakt uit de botanie en zich ontwikkeld tot een
aparte wetenschap. Vanaf 1900 leidt het nadrukkelijke streven om de kennis m.b.t. paddenstoelen te verspreiden onder het algemene publiek tot een ‘nieuwe’ vorm van naamgeving in het Nederlands, waarbij de Nederlandse namen steeds minder een vertaling
of afleiding zijn van de wetenschappelijke naam. Het eerste duidelijke voorbeeld is Het
Paddenstoelenboekje van Cool en Van der Lek uit 1913, waarin de hulp van het publiek
werd ingeroepen om goede Nederlandse namen voor paddenstoelen te verzinnen. Het is
een nieuwe fase, waarin het aantal Nederlandse namen voor paddenstoelen in de loop
der tijd explosief toeneemt.
Opbouw en indeling
Het eerste hoofdstuk gaat in op de geschiedenis van Agaricus, een bijna mythische
boomzwam, al bekend in de Griekse oudheid vanaf ca. 600 v. Chr., waaraan eeuwenlang
grote geneeskrachtige eigenschappen werden toegeschreven. Hij figureert dan ook in
een groot aantal bronnen, tot in de 19de en 20ste eeuw. Er wordt daarbij tevens aandacht
besteed aan de geschiedenis van de westerse geneeskunde, die immers gebaseerd was op
de Griekse geneeskunde vanaf de 6de eeuw v. Chr. Via Griekse, Romeinse en islamitische
wetenschappers kwam deze geneeskunde in de middeleeuwen naar West-Europa en zou
daar niet alleen de basis worden voor de westerse geneeskunde, maar ook voor de latere
botanische wetenschap, waaruit uiteindelijk ook de mycologie als wetenschap voortkwam. Agaricus is de langst figurerende paddenstoel in onze (schriftelijke) geschiedenis.
Het tweede en derde hoofdstuk concentreren zich op het voorkomen van Nederlandse
paddenstoelnamen in de periode 1200-1900 in een aantal relevante aandachtsgebieden
waarbinnen paddenstoelen een rol speelden (zie hierna). De informatiebronnen daarin
worden zo veel mogelijk chronologisch behandeld.
De eerste periode, van ca. 1200 tot ca. 1600, is de periode van de late middeleeuwen tot en met de ‘botanische renaissance’. Aanvankelijk liet men zich leiden door
de klassieke geschriften, maar vanaf ca. 1500 ging men zich langzaam ook richten op de
ontdekking van de natuur op basis van de eigen waarnemingen.
13
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De tweede periode, vanaf ca. 1600 tot ca. 1900, behelst de consolidatie en uitdieping van de botanische vaardigheden en kennis. Daarmee wordt ook een eerste stap
gezet naar een zelfstandige botanische wetenschap (waarin ook paddenstoelen aan bod
komen), los van de medische wetenschap.
Rond het midden van de 18de eeuw wordt het binominale naamgevingssysteem
van Linnaeus in de planten- (en dieren-) wereld ingevoerd, een mijlpaal, die ook voor de
paddenstoelen grote gevolgen zal hebben. Met het optreden van de belangrijke mycologen Fries en Persoon aan het begin van de 19ste eeuw groeit de mycologie langzaam uit
tot een volwaardige wetenschap. Aan het eind van die eeuw heeft de mycologie zich los
gemaakt van de botanie.
In beide hoofdstukken wordt - naast de namen en het proces van de naamgeving
– volop aandacht besteed aan het gebruik van illustraties bij deze vroegste vermeldingen van paddenstoelen, en aan de ‘lotgevallen’ van de illustraties van Clusius en Van
Sterbeeck in de 16de en 17de eeuw.
Het vierde hoofdstuk gaat in op de geschiedenis van drie aparte groepen van paddenstoelen die een grote impact op de maatschappij hebben gehad in periode van 1200 tot
1900. Het gaat om graanaantastingen, de Roesten, de Branden en het Moederkoren, die
alle pas laat in de beschreven periode gerekend werden tot de schimmels/paddenstoelen
en die regelmatig de oorzaak waren voor misoogsten en hongersnoden. Pas toen Roesten
en Branden als zwammen werden herkend, werd het mogelijk het graanbederf dat ze
veroorzaakten, beter te bestrijden. Ook Moederkoren, een paddenstoel die een zwart,
tandachtig uitsteeksel op (vooral) de rogge-aar doet groeien, is lange tijd niet als een
paddenstoel gezien. Op kleine schaal gebruikt was het bekend om zijn medicinale kwaliteiten die werden aangewend bij bevallingen. In tijden van hongersnood echter werd het
gedurende de Middeleeuwen en nog eeuwen daarna in Europa op grote schaal gegeten
en veroorzaakte dan zware epidemieën van het beruchte St Antoniusvuur.
In het vijfde hoofdstuk worden de vorming en benoemingsmotieven van de paddenstoelnamen beschreven. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op het proces van naamgeving,
zoals dat vanaf ca. 1200 tot 1900 heeft plaatsgevonden. In het tweede deel wordt ingegaan op het spanningsveld tussen de volks- en dialectnamen en de latere wetenschappelijke geconstrueerde namen voor paddenstoelen. Hedendaags etnobiologisch onderzoek
levert in het derde gedeelte vervolgens handvatten die het voorkomen van en de aard
van de volks- en dialectnamen voor paddenstoelen mede kunnen verklaren. Het vierde
deel van dit hoofdstuk gaat over de benoemingsmotieven die een rol spelen bij zowel de
volksnamen als bij de geconstrueerde Nederlandse namen voor paddenstoelen.
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Uitgangspunten en werkwijze
Aandachtsgebieden en informatiebronnen
In de eerste fase van het onderzoek stond de vraag centraal in welke soorten van bronnen
namen van paddenstoelen zouden kunnen voorkomen. Binnen de onderzochte periode
van ca.1200 tot 1900 bleek dat een viertal aandachtsgebieden of contexten te betreffen:
1) Geneeskundige geschriften, zoals chirurgische verhandelingen, receptenboeken en
farmaceutische handboeken. Deze geneeskundige geschriften waren aanvankelijk gebaseerd op de Griekse-Romeinse geneeskunde, waarin geneeskrachtige planten een
belangrijke plaats innamen, waaronder de paddenstoel Agaricus.
2) Botanische geschriften, zoals de vroege Herbaria, verzamelingen van geïllustreerde
beschrijvingen van (meest geneeskrachtige) planten, en de latere specifieke botanische
uitgaven.
3) Woordenboeken en encyclopedieën, als weergave van de aanwezige kennis op allerlei
gebied in een maatschappij in een bepaalde periode, ook wat betreft paddenstoelen.
4) Geschriften waaruit een beeld van de eetcultuur in de betreffende periode verkregen
wordt, waaronder kookboeken.
Taalgebied
Bij de keuze van de bronnen is vooral uitgegaan van Nederlandstalige geschriften, afkomstig van auteurs uit het gebied van (min of meer) het huidige Nederland, Nederlandstalig
België en het aangrenzende vroegere Nederlandstalig deel van Frankrijk, plus een strook
langs de oostelijke grens van Nederland met Duitsland. Het Nederlandstalige gebied
was uiteraard echter allerminst een ‘eiland’ zonder banden met en invloeden uit de rest
van West-Europa, waar de wetenschap zich vanaf ca. 1500 overal razendsnel ontwikkelde. Wetenschappers uit West-Europese landen hadden volop contact met elkaar. De
gemeenschappelijke taal tussen botanisten in de verschillende West-Europese landen
was lange tijd het Latijn, maar botanische kennis werd ook o.a. met behulp van namen in
de volkstalen gedeeld en afgestemd. Buitenlandse geschriften bleken daarmee evenzeer
een bron te kunnen zijn voor Nederlandse paddenstoelnamen.
Werkwijze
De (mogelijke) bronnen vanaf 1200 zijn zo veel mogelijk digitaal geraadpleegd, deels
met behulp van gedigitaliseerde indexen, deels door ze systematisch op het scherm door
te bladeren. Niet gedigitaliseerde bronnen werden handmatig geraadpleegd. Op deze
wijze zijn enkele honderden manuscripten en gedrukte werken uit de periode van 1200
tot 1900 geraadpleegd, deels op Nederlandse namen, deels op ondersteunend en/of vergelijkend bronnenmateriaal. Daarnaast is ruim gebruik gemaakt van ondersteunende secundaire literatuur, zowel op mycologisch gebied als met betrekking tot de verschillende
aandachtsgebieden waar paddenstoelen een rol speelden.

15

0. Inleiding en verantwoording.indd 15

20-7-2020 21:07:39

Toelichting bij de gebruikte terminologie
Paddenstoelen, zwammen en schimmels 		
Paddenstoelen staan centraal in deze studie, maar de term ‘paddenstoel’ is eigenlijk
enigszins misleidend. In feite slaat deze term op het vruchtlichaam, meestal met steel
en hoed, van de eigenlijke zwam (ook wel schimmel genoemd). De zwam vormt een
zwamvlok, het mycelium, bestaande uit lange schimmeldraden. In sommige jaren, als de
omstandigheden goed zijn, vormt de zwam paddenstoelen. In andere jaren, soms gedurende lange tijd, kunnen paddenstoelen afwezig zijn en is de zwam in feite onzichtbaar.
In de praktijk werden en worden de termen ‘paddenstoel’ en ‘zwam’ nogal eens door
elkaar gebruikt. Ook in de Nederlandse naamgeving door de eeuwen heen is dat het
geval geweest.
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
In de tekst is in de periode tot 1830 gekozen voor een indeling in Noordelijke Nederlanden
(na 1588 soms ook de Republiek) en Zuidelijke Nederlanden, waarbij de Noordelijke
Nederlanden ongeveer overeenkomen met het huidige Nederland, en onder de Zuidelijke
Nederlanden de van oorsprong Nederlandstalige delen in het huidige België en NoordFrankrijk worden verstaan. Deze benaming doet geen recht aan de wisselende politieke
grenzen en landsnamen in de verschillende historische perioden van beide landen. Ze
zijn wel bruikbaar om de gebieden aan te geven waar zich op zekere momenten wetenschappelijke ontwikkelingen voordeden.
Nederlands of Nederlandstalig
In deze studie wordt de term ‘Nederlandse namen’ gehanteerd. De bronnen die worden aangehaald voor de namen in de diverse behandelde perioden, stammen uit verschillende tijden en verschillende gebieden, waarbij tot ca. 1600 geen sprake was van
één Nederlandse overkoepelende standaardtaal. Tot die tijd bestonden er alleen maar
dialecten zoals het Vlaams, Brabants, Hollands, Limburgs en Saksisch. Pas in de16de
-17de eeuw ontstond een bovenregionale schrijftaal, het Standaardnederlands. De term
‘Nederlandse namen’ wordt hier gebruikt als overkoepelende term.
Latijnse en oude Nederlandse citaten
In de tekst wordt nogal eens gebruik gemaakt van citaten, zowel van Latijnse als van
Nederlandse uit diverse peridioden. Er is voor gekozen de Latijnse citaten (tevens) in
vertaling te geven, waarbij de vertaling – tenzij anders vermeld – van de hand van de
auteur dezes is. Nederlandse citaten zijn genoteerd in de oorspronkelijke vorm, waarbij
soms voor een beter begrip de nadere uitleg van een bepaald woord tussen [haken] is
geplaatst.
Vermelding van wetenschappelijke paddenstoelnamen
In de tekst worden op basis van diverse bronnen wetenschappelijke paddenstoelnamen
genoemd. Deze namen wijken nogal eens af van de wetenschappelijke namen zoals die
momenteel gelden voor de verschillende paddenstoelen. De vraag welke paddenstoel
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exact werd verstaan onder de diverse in het verleden gebruikte wetenschappelijke namen
kan in veel gevallen niet met zekerheid beantwoord worden. Er is voor gekozen de wetenschappelijke naam weer te geven zoals deze bij de diverse auteurs zijn genoteerd, en
waar mogelijk de wetenschappelijke naam volgens de huidige inzichten toe te voegen.
Meer informatie over in het verleden gebruikte namen en synoniemen is te vinden op:
http://www.indexfungorum.org/names/names.asp
Gebruik van het lidwoord bij namen van paddenstoelen
Bij het noemen van paddenstoelnamen is het geaccepteerd gebruik onder mycologen om
daarbij geen lidwoord te gebruiken, een gebruik dat is gebaseerd op de gedachte dat de
paddenstoelnaam een eigennaam is. In het algemene dagelijkse taalgebruik is het echter
normaal om wel een lidwoord voor de naam van een paddenstoel te plaatsen. Hier is
er voor gekozen bij paddenstoelnamen (met uitzondering van Agaricus) het algemene
dagelijkse taalgebruik te volgen.
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HOOFDSTUK I.
EEN LEGENDARISCHE BOOMZWAM: AGARICUS
Inleiding
Eén paddenstoel, Agaricus, speelt sinds de Griekse en Romeinse oudheid een kleine,
maar tamelijk constante en bijzondere rol in de geneeskunde van Europa. Die rol heeft
hij eeuwenlang behouden, ook al omdat de Griekse klassieke geneeskunde (inclusief de
kennis van paddenstoelen daarin) de basis is geweest van de West-Europese geneeskunde. Na de hoogtijdagen van de Griekse en Romeinse oudheid verspreidde deze medische
kennis zich naar West-Europa. Van Agaricus wist men eeuwenlang eigenlijk niet precies
of het een paddenstoel was, en zo ja, wat voor paddenstoel. Desondanks heeft Agaricus
met zijn geneeskrachtige eigenschappen bijna twee millennia lang een belangrijke rol
gespeeld in de westerse geneeskunde, vooral dankzij de grote autoriteit van de klassieke
schrijvers. Het gebruik van Agaricus in de apotheek heeft nog tot in de 20ste eeuw bestaan.
In dit hoofdstuk komt eerst deze eeuwenlange geschiedenis van Agaricus aan
bod. Ook komt de vraag aan de orde wat nu de werkelijke identiteit van Agaricus is of
kan zijn geweest en welke soorten boomzwammen voor Agaricus zijn gehouden en/of
gehouden kunnen worden. Ten slotte wordt ingegaan op de geneeskrachtige eigenschappen en de medische toepassingen van Agaricus in de diverse bronnen.
Geschiedenis van de Grieks-Romeinse geneeskunde in vogelvlucht
De geschiedenis van Agaricus1 kan niet verteld worden zonder in te gaan op de GrieksRomeinse geneeskunde, waarin deze paddenstoel een rol speelde en waarop zijn hele
latere geschiedenis is gebaseerd. Daarom wordt er hier kort aandacht aan besteed.
De wortels van de westerse geneeskunde liggen in het Griekenland van de 4de en
de
3 eeuw vóór onze jaartelling. Gezondheid en ziekte waren in de oude Griekse geneeskunde sterk verbonden met de zogenoemde leer van de vier humores, lichaamssappen:
bloed (sanguis), gele gal (cholera), zwarte gal (melancholia) en slijm (flegma). Op basis
van de veronderstelde relatieve hoeveelheid van deze vier humores werden mensen ingedeeld op karakter. Maar ook ziekten werden toegeschreven aan een teveel van of tekort
aan een van deze lichaamssappen. Medicijnen en behandelmethoden moesten dit teveel
of tekort aan deze lichaamssappen opheffen of compenseren. De leer van de vier humores werd door de Griekse arts Hippocrates van Cos2 (4de/3de eeuw v. Chr.) ontworpen en
1. Huidige naam: Fomitopsis officinalis, Larikszwam. De naam ‘Agaricus’ wordt ontleend aan de
Griekse schrijver Dioscorides (40 - 90 n. Chr., arts en officier in het leger van Keizer Nero) wiens werk
De materia medica in 1554 in het Latijn werd vertaald en van commentaar voorzien door Pietro Andrea Mattioli, Italiaans medicus. Het werk van Dioscorides is bijna twee millenia lang toonaangevend
geweest. Zie ook Nemnich 1793, onder Agaricus, waarin deze ontlening eveneens wordt vermeld. De
Larikszwam kwam voor op sommige plaatsen in het Middellandse-zeegebied, waar Dioscorides zijn
werken schreef. Zie ook Willebrands & Van ‘t Hoog 2006, p. 37, 38.
2. De ‘vader van de Griekse geneeskunde’, Hippocrates van Cos, was volgeling van Asclepius (een
beroemde Griekse arts die vanaf de 5de eeuw v. Chr. als god werd vereerd). Hij verbond de praktijk van
de bestaande chirurgie met deze theoretische leer van de humoren. De geneeskunde werd daarmee tot
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later uitgebouwd door de Grieks/Romeinse arts Galenus (2de/3de eeuw n. Chr.) afkomstig uit Pergamon, een stad in het huidige Turkije, maar het grootste deel van zijn leven
vertoevend in Rome. De theorie bleef gedurende de gehele Middeleeuwen in zwang en
speelde ook in de eeuwen daarna in West-Europa nog een grote rol. Over de medicijnen
en over de genezingsmethoden van deze theorie van Hippocrates is relatief veel bekend.
Verbonden met de geneeskunde was ook de astrologie, in de overtuiging dat de
microkosmos van de mens verbonden was met de macrokosmos van de wereld, inclusief
het firmament. Zowel voor de vier humores in de mens als voor de vier elementen waaruit
de Aarde was opgebouwd (lucht, vuur, aarde en water), werd gedacht dat ze bestonden uit
twee van vier tegengestelde kwaliteiten; warm, droog, koud en nat. Ziekte bij mens (en
dier) betekende onbalans tussen deze kwaliteiten. Om de balans tussen de verschillende
humores te herstellen nam men vaak zijn toevlucht tot aderlating. Het juiste moment
voor die aderlating maakte men op aan de hand van de maanstand en de tekens van de
dierenriem (Huizenga 1997, p. 22). De balans kon ook hersteld worden door het toedienen van medicijnen die een tegengestelde werking hadden aan de ziekte/onbalans die er
was. Planten (de belangrijkste enkelvoudige medicijnen) hadden net als de mensen de
vier hoedanigheden van koud en warm, droog en vochtig.3 Om ziekten te voorkomen was
het van belang te leven en te eten in overeenstemming met de leer van de vier humores.
Men moest zorgen voor een evenwicht. Zo was het bijv. nodig “dat men in de herfst,
het droge en koude seizoen, waarin melancholie een te groot aandeel in de vermenging
der humeuren dreigt in te nemen, om dit te keer te gaan [tegenwicht te geven] warme en
vochtige spijzen zal eten”.4 Evenwicht was belangrijk en met eetvoorschriften kon men
dit bereiken (Braekman 1973, p. 43).
De medische inzichten van Hippocrates werden voortgezet in het werk van Aulus
Celsus, die leefde rond het jaar nul en van wie een uitgebreide medische encyclopedie is
overgeleverd. Ze werden vervolgens in de 2de eeuw n. Chr. uitgebouwd door de hiervoor
genoemde Galenus, die de nadruk legde op gezondheid als de natuurlijke staat van het
menselijke lichaam, welke bij ziekte ‘hersteld’ moest worden.5 In zijn geschriften nam
een volwaardige wetenschap. Aan zijn erfenis en aan Hippocrates wordt tot op de dag van vandaag nog
herinnerd door het afleggen van de ‘Eed van Hippocrates’ door net afgestudeerde artsen waarmee zij
zichzelf bepaalde beroepsregels opleggen. Hippocrates’ leer was gebaseerd op zogenaamde ‘inductie’:
de nadruk lag op waarnemingen waarbij de theorie alleen werd geaccepteerd wanneer de waarnemingen
waren getoetst aan de werkelijkheid. Aanvankelijk was zijn geneeskunst dan ook vooral gericht op het
‘handwerk’, de chirurgie.
3. Deze theorie was uitgebouwd tot een systeem waarin die vier hoedanigheden ook in een 1e, 2de graad
enz. konden voorkomen. Het werd behandeld in het werk van de Arabische arts Ibn Butlan (11de eeuw),
dat samen met de Griekse geneeskunde werd overgeleverd door Arabische artsen aan de oostkant van
de Middellandse zee.
4. Menges (1994, p. 210) is van mening dat elementen uit deze theorie minder onzinnig zijn dan vaak
wordt aangenomen en dat bijv. de oorspronkelijke microkosmos-macrokosmos-relatie in de oude humoraalpathologie zijn weerspiegeling vindt in de tegenwoordige gedachtegang dat problemen van gezondheid en ziekte gezien moeten worden in een holistisch, integraal perspectief, waarbij gelijkwaardig
aandacht wordt besteed aan somatische, psychologische, sociaalmaatschappelijke en culturele aspecten.
5.“Samenvattend kan men van de chirurgie van Galenus zeggen, dat die duidelijk op die van Hippocrates was gebaseerd. Zijn anatomische kennis was echter veel groter. Van een aantal fundamentele
chirurgische aandoeningen heeft hij een op de humoraalpathologie (leer van de 4 humores) berustende,
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Galenus overigens ook denkbeelden van anderen mee. Zo was rond het jaar nul door
Apollonius Mys een verzameling van ‘huismiddeltjes’, eenvoudige geneesmiddelen, op
schrift gezet, die voor een deel in Galenus’ werk werden opgenomen (Sigerist 1977, p. 3)
en die voortdurend aangevuld en bijgewerkt hun weg door de eeuwen daarna zouden vinden. Ook voor wat betreft paddenstoelen in de geneeskunde zijn met name Dioscorides
(40 - 90 n. Chr.) en Plinius de Oudere (1e eeuw n. Chr.) 6 eeuwenlang de voornaamste
informanten. Veel latere schrijvers in West-Europa hebben hun uitspraken over Agaricus
overgenomen in geneeskundige geschriften zoals Herbaria, in receptenverzamelingen
en in Pharmacopeeën, apothekershandboeken, voor wat de laatste betreft zelfs tot in de
20de eeuw. Aan Agaricus werd een sterk purgerende kracht aan toegeschreven. Hij werd,
verwerkt in pillen of in samengestelde medicijnen voorgeschreven bij diverse gezondheidsproblemen, met name buik- en maagklachten, maar ook wel bij andere ziekten,
zoals epilepsie, melancholische klachten e.d.
Vanaf ca. 300 n. Chr. verspreidde de klassieke geneeskunde zich naar Alexandrië
en daarna naar Byzantium (het latere Constantinopel en het huidige Istanbul), naar Syrië
en naar het gebied dat in de latere eeuwen onder Arabisch-islamitische heerschappij
kwam,7 waarbij veel klassieke geschriften in het Arabisch werd vertaald. De veelzijdige
Perzisch-Arabische wetenschapper Avicenna (980 – 1037), afkomstig uit het huidige
Oezbekistan, toentertijd behorend tot dit Arabische rijk, was met zijn ‘Canon van de
geneeskunde’ (Canon medicinae)8 daarbij belangrijk voor de inbreng van de Arabisch/
Persische geneeskunde (Boelaert, 2014, p. 27).
rationele verklaring gegeven. Hij beschikte over betere middelen tot wondbehandeling en maakte gebruik van de vaatligatuur” (de Moulin 1990, p. 52).
6. De Romeinse schrijver Plinius de Oudere is, behalve door zijn werk Naturalis Historia, ook bekend
geworden vanwege zijn dood op 25 augustus van het jaar 79 n. Chr., toen hij zich met zijn schip te dicht
in de buurt waagde van de spectaculaire uitbarsting van de vulkaan Vesuvius bij Napels.
7. Op het Arabisch schiereiland was in de 7de eeuw n. Chr. een nieuwe godsdienst ontstaan waarvan de
gelovigen zich in korte tijd meester maakten van een groot rijk. Rond 750 verdeelde dit rijk zich in een
oosters kalifaat met Bagdad als belangrijkste stad, en een westers kalifaat met Cordoba als hoofdplaats.
Gedurende een aantal eeuwen bleef dit rijk het gebied waar zich de vraag naar de wetenschappelijke
erfenis vanuit oost (Perzië) en west (Griekenland en Italië) concentreerde, en waar deze tevens werd
vermengd met de Arabische kennis (mede doordat het Arabisch de voertaal was). De dorst naar de
oud-Griekse wetenschappelijke kennis was groot en de vele nog aanwezige Griekse wetenschappelijke
geschriften werden in het Arabisch vertaald. Dat gebeurde via vertaling rechtstreeks in het Arabisch, of
via het Syrisch. De Arabieren voegden hier ook hun eigen inbreng weer aan toe, samen met ideeën en
opvattingen uit Perzië en Indië (Boelaert 2014, p. 24). In de Arabische geneeskunde nam de therapie
met geneesmiddelen en het afvoeren door aderlaten en koppen-zetten (therapie van vacuum-zuigkracht
op de huid) de voornaamste plaats in (de Moulin 1990, p. 62). Cairo, Bagdad, Damascus en Cordoba,
Sevilla en Toledo werden belangrijke centra van de wetenschap.
8. Ibn Sina (Avicenna) (980 -1037) was afkomstig uit het huidige Oezbekistan. Hij was een zeer veelzijdig wetenschapper en schreef werken over o.a. de aristotelische filosofie en de geneeskunde. Zijn
Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-Tibb) (1027), werd in Europa een standaardwerk. In de 13de
eeuw (1258) werd het islamitisch rijk in het oosten onder de voet gelopen. De islamitische dominantie in het westelijk Middellands-zeegebied werd in 1492 vernietigd toen de Moren (donkergekleurde
islamitische Noord-Afrikanen) werden verdreven uit Zuid-Spanje door Isabella van Castilië. In de
tiende/elfde eeuw werden in Andalusië veel wetenschappelijke geschriften uit het Arabisch in het Latijn vertaald, waaronder het Canon medicinae van Avicenna. Dit werk heeft, in deze Latijnse vertaling,
eeuwenlang nog enorme invloed uitgeoefend op het medisch denken.
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Deze gemengde geneeskundige erfenis, met invloeden vanuit diverse beschavingen en talen, werd in vroege en latere Middeleeuwen in het Westen opnieuw vertaald,
nu vanuit het Arabisch, maar ook deels vanuit het Grieks, in het Latijn. Dit proces voltrok zich in eerste instantie in de vertaalscholen in Zuid-Italië (beroemd was de school
van Salerno) en in El Andalus (Zuid-Spanje). Opvallend genoeg gebeurde dat in een tijd
waarin het westen ook zijn kruistochten hield in het nabije oosten. Boelaert meent dat
“naast deze wapenfeiten toen ook een intense cultureel-wetenschappelijke uitwisseling
plaatsvond” (Boelaert 2014, p. 24).
Maar ook via een meer noordelijke route, namelijk via de Italiaanse stadstaten
in Noord-Italië, kwam de klassieke geneeskundige kennis vanuit het Constantinopel
naar Europa.9 Zo werd in de twaalfde eeuw werk van Galenus vertaald door Burgundio
van Pisa en door Willem van Moerbeke – de laatste afkomstig uit het Nederlandstalige
gebied. Werk van Aristoteles werd door James of Venice en door Van Moerbeke direct
vanuit het Grieks vertaald naar het Latijn. De Griekse en in het Latijn vertaalde werken
via deze laatste route waren vaak van betere kwaliteit dan de Zuid-Spaanse die via de
Arabische vertalingen waren overgeleverd en leverden tevens nog onbekende nieuwe
teksten van belangrijke schrijvers (Glick et al. 2005, p. 514-515, Boelaert 2014, p.35).
De geneeskundige kennis werd verspreid over West-Europa, via universiteiten, en via
de netwerken van kloosters van de diverse religieuze ordes, waar de werken werden
bestudeerd, (over)geschreven en opnieuw bewerkt. Jongeren uit de gegoede klasse voltooiden hun studie aan buitenlandse universiteiten. Kloosterlingen, vanouds vaak goed
opgeleid, hadden onderling een intensief contact, waarbij men ook voor langere tijd
in een klooster in een ander land of regio kon verblijven. Ook op deze manier werd
kennis effectief verspreid. De rol van de kloosters valt bijvoorbeeld af te lezen aan het
werk van de beroemde abdis Hildegard von Bingen (1098-1179),10 genoemd naar haar
woonplaats/klooster in het huidige midden Duitsland. Haar werk, zoals o.a. de Physika,
was al in haar eigen tijd en ook later zeer beroemd. De eerste interesse in lokale planten
en hun toepassingen worden aan deze Hildegard toegeschreven (Fischer 1967 p. 190). In
de huidige tijd is het werk van Hildegard von Bingen weer zeer populair.
Een ander voorbeeld van de verspreiding van de geneeskundige kennis in
9. Fischer (1967, p. 190) meent dat via deze Noord-Italiaanse route eveneens kennis van medische
planten uit de Zuid-Europese landen, maar ook uit de noordelijkere Germaanse landen aan de klassieke
erfenis werd toegevoegd.
10. Hildegard von Bingen was een Duitse abdis in de orde der Benedictijnen, die vooral bekend is
geworden op het gebied van Middeleeuwse mystiek. Zij stichtte in Bingen een eigen vrouwenklooster,
tegen de zin van de hoogste klerikale vertegenwoordigers in, en was kundig in diverse takken van
wetenschap, o.a. poëtica. Van haar zijn tevens een 80-tal muziekstukken in een eigen versie van Gregoriaanse muziek bekend. Zij is daarmee de eerste bij naam bekende Europese auteur van klassieke
muziek. Haar werk Physika had oorspronkelijk als titel Liber simplicis medicinae. Het vroegste handschrift dat bewaard is gebleven, stamt uit 1300. Een eerste boekdruk van dit werk verscheen in 1533.
Een tweede geschrift van haar heette Liber compositae medicinae (later Causae et Curae genoemd).
Het behandelde de samengestelde medicijnen. Beide oorspronkelijke titels verwijzen direct naar de invloed van de eerdere Circa instans en het Antidotarium Nicolai uit Salerno (Portmann 1991, p. 20-21).
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West-Europa is het geïllustreerde handboek Tacuinum Sanitatis van de Arabische arts
Ibn Butlan (11de eeuw), gebaseerd op de erfenis van de Griekse oudheid en geschreven
vanuit de gedachte dat gezond leven gebaseerd is op een balans tussen de menselijke behoeften. Rond 1250 zag in Zuid-Europa een Latijnse vertaling ervan het licht. In de 14de
eeuw verschenen diverse geïllustreerde versies ervan in Noord-Italië. De vaak prachtige
illustraties geven – naast een beeld van de inrichting van de feodale maatschappij - een
idee van de groenten en vruchten die toentertijd bekend waren, en hoe men ze wel of niet
diende te gebruiken in een gezonde voeding (Daunay et al. 2009, z.p.).
De bestaande, soms bij elkaar geraapte en zich soms ook onderling tegensprekende geneeskundige kennis werd eeuwenlang steeds opnieuw herhaald, maar daarnaast
ook verbeterd, aangevuld of vervangen al naargelang de nieuwste inzichten van het moment. Het bijna absolute vertrouwen in de erfenis van de klassieke oudheid maakte dat
men de schriftelijk overgeleverde kennis over planten daaruit veel hoger aansloeg dan
de in de plaatselijke samenleving aanwezige medische volkskennis. Met als gevolg dat:
“in den antiken Texten geschilderte Heilwirckung vieler den Westeuropäern unbekannten Pflanzen wurde unbedenklich auf einheimische Gewächse übertragen, wenn die
Beschreibung einigermassen darauf stimmte” (Fischer 1967, p. 186).
De uitvinding van de boekdrukkunst maakte het daarnaast bovendien mogelijk
hernieuwde en goed becommentarieerde uitgaven van de klassieke schrijvers te raadplegen en zorgde, in de 15de en 16de eeuw, binnen een tijdsbestek van ca. 100 jaar, voor een
hausse aan nieuwe uitgaven van een groot aantal oude klassieke werken, zoals in 1537 de
geschriften van Galenus (2de eeuw n. Chr.), in 1554 die van Oribasius (4de eeuw n. Chr.)
en in 1483 het De Historia plantarum van Theophrastus (4de eeuw v. Chr.).11 Dioscorides’
beroemde werk De materia medica werd in 1544 in druk uitgegeven. Vertaler en ‘commentator’ was de Italiaans medicus en belangrijk botanist Petrus Andrea Mattioli, die
ook voor de kennis van paddenstoelen van groot belang is geweest. Alles te samen werd
het de basis voor de enorme wetenschappelijke spurt van de eeuwen daarna.
‘Enkelvoudige’ medicijnen en ‘samengestelde’ medicijnen
Naast de hiervoor genoemde leer der humoren omvatte de geneeskunde ook meer praktijkgerichte kennis omtrent de geneesmiddelen. In de 12de eeuw, het hoogtepunt van
de School van Salerno in Zuid Italië, verschenen grote werken als het Antidotarium
Nicolai12 en de Circa instans, twee werken die gezien kunnen worden als elkaar aanvullende delen (zie ook Hoofdstuk II). Het Antidotarium Nicolai13 bestaat uit een uitvoerige
11. In het 9de boek behandelt Theophrastus geneeskrachtige kruiden. Vertaler van de eerste Latijnse
uitgave uit 1483 was Theodore Gaza. Een Latijns-Griekse editie door Johannes Bodaeus kwam in 1644
uit in Amsterdam.
12. Antidotum = tegengif. De term ‘Antidotarium’ werd gebruikt voor de verzameling geneesmiddelen.
Het begrip is gebaseerd op de gedachte dat iedere ziekte een verstoring is van het lichaam die hersteld
kan worden met behulp van een medicijn dat de oorspronkelijke balans weer kan herstellen.
13. Het werk is eveneens beïnvloed door de wetenschappelijke islam, via o.a. het werk van Constantinus Africanus uit Carthago (Noord-Afrika). Dat laat zien dat ook de Salernitaanse school voortbouwt
op geschriften uit het verleden. Ongeveer de helft van de recepten in het Antidotarium Nicolai staan
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reeks samengestelde geneesmiddelen (composita).14 Planten maken een belangrijk deel
uit van deze medicijnen, en ook Agaricus is er onderdeel van. De Circa instans is een
beschrijving van de medicinale simplicia, ‘enkelvoudige medicijnen’, dat een vervolg
krijgt in de latere Herbaria15. De werken zijn op grote schaal verspreid en nagevolgd. Er
zijn vertalingen en bewerkingen in alle Europese talen aangetroffen. Ook het werk van
de hiervoor al genoemde Hildegard von Bingen staat in deze traditie.
De Herbaria, de vroege kruidenboeken met geneeskrachtige kruiden, waarvan
uitgaven vanaf ca. 1450 bekend zijn, bevatten vrijwel alle een bespreking van Agaricus.
Zowel naam, beschrijving, als de toepassing van Agaricus daarin is direct ontleend aan
bovengenoemde klassieke schrijvers. De bloeitijd van deze kruidenboeken ligt voornamelijk in de periode van direct na de uitvinding van de boekdrukkunst tot aan de periode
waarin zij zich steeds meer ontwikkelen tot onderdeel van de beginnende botanische
wetenschap, ca. het einde van de 16de eeuw. Vooral ook de vroege wiegedrukken of
incunabelen zijn beroemd, zoals die welke in het Hoog-Duitstalige gebied verschenen
tussen 1480 en 1500, vergezeld van prachtige illustraties. Bij Herbaria stond de geneeskrachtige plant centraal, waarbij uitgebreid de aard, bijzonderheden en ‘krachten en
deugden’ werden vermeld en tegen welke ziekten de plant kon worden gebruikt.
Bij de ‘volksmedicijnen’-boekjes en de Pharmacopeeën, de handboeken voor
de apothekers, was de ziekte het uitgangspunt, waarbij alles waaraan de mens kon lijden
meestal systematisch was geordend a capite ad calcem [‘van hoofd naar voeten’]. Een
andere ordening was naar de vorm waarin een geneesmiddel werd verstrekt: als pil, in
zalf of in drankje verwerkt, enz. (Sigerist, 1977, p. 168). Bij de volksmedicijnen werd
Agaricus regelmatig vermeld, in de apothekershandboeken was Agaricus standaard aanwezig16 (Sigerist 1977, p. 150).
De twee vormen van deze recepten of ‘geneesmiddelen’-literatuur hebben zich
in het een eeuw jongere Liber Graduum van Constantinus (Braekman 1970, p. 9, 10). Ook in de Circa instans (eigenlijk De simplicibus medicinis , ‘Over de enkelvoudige medicijnen’ geheten), uit de
School van Salerno, is een duidelijke Arabische invloed te herkennen. En eveneens de latere chirurgen/
geneesheren Yperman en Scellinc (beiden 14de eeuw) noemen als hun bronnen een aantal belangrijke
Arabische voorgangers (Braekman 1970, p. 11-14). Het Antidotarium Nicolai is wellicht een bewerking
van een al ouder antidotarium, waarin ook al de Arabische invloed verwerkt was (Sarton 1924, p. 429).
14. Daarvan is ongeveer een derde afkomstig uit klassieke en vroeg-middeleeuwse receptencollecties
(Sigerist 1977, p. 185-191; Braekman 1970, p. 9), met daarin grote invloed van Galenus. Het werk gold
als een standaardwerk op het gebied van farmacie (van den Berg 1917, p. XVIII-XIX). Op Sicilië en
in Napels werd het einde 12de eeuw aanbevolen als officiële Pharmacopee, net als in Yperen eind 13de
eeuw. Tussen 1471 en 1500 werd het negen maal herdrukt, terwijl het in verschillende landen werd
vertaald in de volkstaal. Er zijn uitgaven bekend in het Frans, Italiaans, Hebreeuws, Arabisch en Middelnederlands. De Middelnederlandse versie stamt uit 1351, dus meer dan een eeuw na het verschijnen
van het oorspronkelijke werk (Van den Berg 1917, p. 196). Volgens Platearius, arts, 12de eeuw, uit
Salerno, is de mannelijke zwaarder en op doorsnede verschillend van kleur; de vrouwelijke is lichter en
van binnen gelijkmatig wit; hoe lichter, des te beter voor het gebruik; men kan het drie jaar bewaren.
15. Deze indeling in samengestelde en enkelvoudige medicijnen heeft heel lang stand gehouden. Ook
in de latere Pharmacopeeën komt deze indeling nog voor, tot zelfs in de eerste Belgische landspharmacopee (Pharmacopea Belgica Nova) uit 1854 (Vandewiele 1965 (a), p. 165).
16. Voor enkele andere paddenstoelen in Pharmacopeeën, zie ook Hoofdstuk II en III.
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ontwikkeld via twee lijnen (Sigerist
1977, p. 186). Een meer wetenschappelijke lijn voert, beginnend bij Galenus in
de 1e eeuw n. Chr., via het Antidotarium
Nicolai met samengestelde geneesmiddelen/recepten, naar de grote officiële
‘Pharmacopeeën’, de handleidingen
voor apothekers, die vrijwel tot in onze
tijd hebben bestaan. Daar werden de
officiële medicijnen bereid op basis van
meer of minder ingewikkelde recepten,
met kostbare ingrediënten, op basis van
doktersrecepten, in principe dus op dezelfde manier als ook nu nog gebeurt. Er
bestond toen geen ziektekostenverzekering en uiteraard konden alleen de rijkeren in de samenleving zich deze dure Bijschrift: Agaricus, tegenwoordig Fomitopsis officinamedicijnen permitteren. Het gewone lis, Larikszwam. Zwitserland, Binntal, op een hoogte van
volk was bij ziekten en andere aandoe- ca. 2000 m. (Foto: Peter-Jan Keizer).
ningen aangewezen op goedkopere middelen, die eveneens al vanaf de klassieke oudheid bekend waren, via verzamelingen van
kleinere ‘huis-, tuin- en keuken’-recepten, vooral gebaseerd op de Historia naturalis van
Plinius, “waarin talloze recepten kritiekloos uit vele schriftelijke zowel als mondelinge
mededelingen werden opgenomen (…).” Ze zijn “te herkennen aan hun eenvoudige samenstelling, hun beknoptheid en het gemak van bereiding” (Braekman 1970, p. 5, 9).
Gedurende de middeleeuwen, maar ook nog eeuwenlang daarna werden deze verzamelingen, waarin geneeskrachtige planten, waaronder Agaricus, een rol speelden, maar ook
wel dierenbotten, stenen, enz., voortdurend overgeschreven, verbeterd en aangevuld.
Ook bijgelovige rituelen speelden soms een rol (Sigerist 1977, p. 170). Nederlandstalige
‘volksrecepten’-verzamelingen zijn overigens nauwelijks bekend (zie hierna).
In alle geneeskundige werken is Agaricus de belangrijkste en meest genoemde paddenstoel. Soms ook worden paddenstoelen onder de algemene benaming van fungus
vermeld, maar daarbij lijkt uit de tekst in een aantal gevallen alsnog op te maken dat
het om Agaricus gaat. De rest van deze – overigens niet heel veel voorkomende – vermeldingen heeft vrijwel altijd betrekking op vergiftigingen door verder niet aangeduide
soorten paddenstoelen, waarvoor een medicijn wordt voorgeschreven.17 Een klein aantal
17. Bij bovengenoemde geneesmiddelen gaat het voor wat betreft paddenstoelen o.a. om een recept
tegen vergiftigingen door dodelijke paddenstoelen (boletus mortales, id est contra fungus venenatos)
(Sigerist 1977, p. 113), en een medicijnrecept dat aangeeft dat men bij het innemen daarvan zich moet
onthouden van het eten van paddenstoelen: “(…) oportet autem eum qui bibet abstinere in toto anno
ad carnibus bubulas et porcinas et leporinas et fungus et brassicas” [hij die het drinkt moet zich het
hele jaar onthouden van vlees van koeien en varkens en hazen en paddenstoelen en mosterd en kool]
(Sigerist 1977, p. 36).
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paddenstoelen, anders dan Agaricus, wordt vanaf ca. 1500 ook in de apothekershandboeken vermeld.
Agaricus in klassieke bronnen
De kennis over Agaricus en de toepassingen daarvan in de geneeskunde is, zoals hiervoor
aangegeven, afkomstig uit de klassieke oudheid. We zijn daarvan vrij goed op de hoogte,
omdat deze klassieke bronnen door de eeuwen heen meestal secuur werden vermeld
door de auteurs van de kruidkundige boeken. De meest uitgebreide kennis, die bij veel
latere schrijvers regelmatig is herhaald, stamt van de hiervoor genoemde Dioscorides en
Plinius de Oudere, auteur van Naturalis Historia.18 Beide auteurs waren in de 1e eeuw
n. Chr. in Rome werkzaam. Een latere veel geciteerde bron van kennis is Mesue, een
islamitische geleerde uit Bagdad, uit de 8e/9e eeuw.19
Tot ongeveer halverwege de 16de eeuw namen de meeste auteurs simpelweg
over wat deze oude schrijvers als absolute autoriteiten schreven. Aangezien ook deze
schrijvers zich vaak niet eenduidig uitlieten over de aard van Agaricus, bleef het onduidelijk wat deze nu precies was.
Dioscorides hield zich op de vlakte en schreef dat er mensen waren die meenden
dat Agaricus op de wortels van bomen groeit, maar dat anderen van mening waren dat
het een paddenstoel zou zijn. Verder zegt hij:
“Er zijn twee soorten, de vrouwelijke is de beste, met van binnen rechte doorsnijdingen;20 de mannelijke is ronder en overal veel compacter. Van beide is de smaak
in het begin zoet, maar wordt spoedig daarna bitter.”21
Het werk De Materia Medica van Dioscorides wordt door de Italiaanse arts en botanist
Mattioli in 1554 in het Latijn uitgegeven en becommentarieerd, waardoor Dioscorides’
tekst toegankelijker wordt in West-Europa en onderwerp wordt van intense studie. Er
volgen meerdere bewerkte herdrukken. In dit werk, en later ook in Compendium de
Plantis (1572) gaat Mattiolo uitgebreid in op Agaricus en zegt daarvan:
“Er zijn twee genera van, de ene mannelijk, de andere vrouwelijk. De paddenstoel
groeit aan de Lariks, maar toch niet altijd van een en dezelfde massa. Want die ze
de vrouwelijke noemen, wordt gezien als ronder, witter, gemakkelijker te verpulveren en lichter, bovendien in eerste instantie zoet smakend, maar spoedig bitter,
18. De Naturalis Historia van Plinius de Oudere is een van de weinige geschriften uit het begin van de
jaartelling die min of meer ongeschonden de tijd hebben doorstaan. Het bestond uit 37 boeken, waarin
Plinius trachtte een totaalbeeld te geven van de wereld van de natuur in zijn tijd. Het was tevens een
van eerste uitgaven (Venetië 1269) toen er in de Renaissance een groeiende belangstelling voor de
klassieken ontstond.
19. Mesue, ook wel Ibn Masawaih (777-857), zoon van een Assyrische vader en een Slavische moeder
(Dunlop 1971, p. 220).
20. Het is onduidelijk wat Dioscorides hiermee bedoelt.
21. Bron: Lobelius 1576, p. 636. De Latijnse tekst luidt: “Duo eius genera, faemina quae praefertur,
rectis intus nervorum discursibus constat: Mas rotundus est, & undique compactior. Utrique gustus in
initio dulcis, mox in amaritudinem transit.”
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en over het hele oppervlak vol gaatjes. De mannelijke echter is ronder, naar men
zegt, terwijl hij harder, ruiger en houtiger is, en van geen nut wordt beschouwd.
Hij groeit vooral in de bossen van bergen van Trente,22 waar de lariksbomen
groeien.”23
Van Plinius de Oudere (1e eeuw n. Chr.) is een groot deel van diens Naturalis Historia
bewaard gebleven. Ook bij hem is een beschrijving van Agaricus te vinden, maar ook die
zorgt voor nogal wat verwarring:
“De Agaricus groeit als een zwam aan de bomen in de streek van de Bosporus
en is wit van kleur. (…) De in Gallia voorkomende zou minder sterk zijn. De
mannelijke soort is dichter van structuur en meer bitter, en veroorzaakt hoofdpijn;
de vrouwelijke soort heeft meer gaatjes, smaakt eerst zoet en daarna bitter.”24
Maar ook: “Agaricus wordt vooral voortgebracht door de eikeldragende bomen
van Gallia. Het is een witte welriekende paddenstoel, die een werkzaam tegengif
afgeeft, op de top van de bomen zit en licht geeft in de nacht. Door die laatste
eigenschap kan men hem in het donker afbreken.”25
Agaricus in vroege Duitse geschriften
En heel vroege vermelding van (wellicht) Agaricus wordt gevonden bij Duitse abdis
Hildegard von Bingen (12de eeuw) Zij noemt niet alleen diverse medische toepassingen
van o.a. bast en blad van Abies excelsa, maar noemt ook de medicinale krachten van
Polyporus officinalis (Polyporus abietis). Fischer meent dat deze paddenstoel “wohl
hauptsächlich aus den ‘edelen kramen’ (den Apotheken) bezogen worden sein” (Fischer,
1967, p. 191). En hij gaat er dus van uit dat het bij deze boomzwam moet gaan om
Agaricus, die voornamelijk bij de apotheek te verkrijgen was. De boom bij Van Bingen
is de spar.
Vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw tot halverwege de 16de eeuw verschijnt Agaricus
ook in de vroegste Duitse Herbaria (vaak met de Latijnse naam Hortus sanitatis – ‘Tuin
22. Trente is gelegen in het Noord-Italiaanse Alpengebied.
23. Mattioli 1572, p. 413. De Latijnse tekst hiervan luidt: “GENERA: Duo eius habentur genera, Mas
alterum, alterum Foemina. FORMA: Fungus est in Larice nascens, non tamen una & eadem semper
mole proveniens. Qui autem foemina vocatur rotundior, candidior, friabilior, leviorque; habetur, quin
etiam primo gusto dulcis, mox amarus percipitur, & facie summa rimosus spectatur. Mas verò, qui rotundior habetur, cum compactior, durior, villosior, lignosiorque, fit, inutilis putatur. LOCUS: Nascitur
plurimum in Tridentinorum montium sylvis, ubi larices arbores crescunt.”
24. Wittstein 1881, Liber 25, caput 57 in de Duitse vertaling van Plinius’ werk: “Der Agaricus wächst
wie ein Schwamm an Bäumen in der Gegend des Bosporus, und hat eine weisse Farbe. (…) Die männliche Art is dichter und bitterer, verursacht auch kopfweh; die weibliche ist lockerer, schmeckt erst süss
und dann bitter.” Wittstein voegt in een noot daaraan toe: dit is de “Boletus igniarius oder laricis”.
25. Eveneens Wittstein 1881, Liber 16, caput 13: “Den Agaricus bringen vorzüglich die eicheltragenden Bäume Galliens hervor. Es ist diess ein weisser, wohlriechender Pilz, der ein wirksames Gegengift
abgiebt, auf den Gipfeln der Bäume sitzt und Nachts leuchtet. Durch letstere Eigenschaft ist man im
Stande ihn im Finstern abzubrechen. Wittstein meent overigens dat het hier zal gaan om Agaricus dryinus, de huidige Pleurotus dryinus, Schubbige oesterzwam.
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der gezondheid’ genoemd), zoals bijvoorbeeld bij de Duitse arts Theodor Dorsten in zijn
Botanicon (uitgegeven in Frankfurt in 1540). Op gezag van Dioscorides en Plinius26
zeggen de verschillende auteurs dat Agaricus volgens sommigen op boomwortels groeit,
maar volgens anderen paddenstoel-achtig is. In deze Herbaria is de boom waarop of
waarbij Agaricus groeit, een spar, een den of een lariks.
In het werk van de Duitse Hieronymus Bock, Kreüter Buch (1546, 2de druk)
worden echter de eerste barsten zichtbaar in het tot dan toe zo rotsvaste geloof in de uitspraken van de Griekse en Romeinse schrijvers en krijgt ‘eigen’ kennis een plaats. Bock
geeft namelijk beschrijvingen van een aantal paddenstoelen, die duidelijk gebaseerd zijn
op eigentijdse waarnemingen. Hij kent boomzwammen (Arborei) en zwammen die gebruikt worden om vuur te maken (Ignarios, ‘Zunderschwem’). Over Agaricus zegt hij
slechts: “Den dritten Holzschwamm nennet Dioscorides lib.iij.cap. j. Agaricum.” [De
derde houtzwam noemt Dioscorides in Boek 3, hoofdstuk 1: Agaricum].
Agaricus in vroege Nederlandse geschriften
In Nederlandstalige geschriften kent Agaricus ook al heel vroege vermeldingen, zoals
in een recept in 1351 in Medicina, boeck der medicinen van Johan Yperman, een arts in
de eerste helft van de 14de eeuw in het Vlaamse Ieper. Ook uit de 15de eeuw is een recept
met Agaricus bekend, in een Middelnederlands medisch vademecum uit een handschrift
van de Norbertijnerabdij te Heverlee (Braekman 1971, recept 13). En in het werk Dit is
die tafel vanden Groten Lancfranck, uit 1460, eveneens een medisch handboek, komt
Agaricus een vijftal keren voor (Jongen & Jonkman 2015, p. 67r, 108r, 109r, 175v).27 In
deze recepten wordt er simpelweg vanuit gegaan dat men weet wat Agaricus is.
Vrij snel na de Duitse uitgaven van de bovengenoemde versies van Hortus sanitatis
verschijnen vervolgens tussen 1484 en 1511 vijf daaraan verwante uitgaven in het
Nederlands (Vandewiele 1965 (b), p 421, 422). Het zijn alle werken waarbij de inhoud
meer of minder van elkaar is overgenomen en bewerkt. Over Agaricus staat bijv. in de
Herbarius of Kruidboeck in dietsche uit 1482/4: “Agaricus es ghelijck een fungie die
men ons noempt padden stoel oft anders campernolie wassende bi de wortelen sommegher bomen die out sijn”.
In het Cruijde Boeck van Dodonaeus’ van 1554 wordt Agaricus ook weer, en nu uitgebreid genoemd.28
26. Plinius was een veelschrijver. Erg kritisch was hij niet en kon hij misschien ook niet zijn. De veelheid informatie bij auteurs vóór hem die hij verzamelde in zijn Naturalis Historia, is indrukwekkend,
maar zorgde ook soms voor grote verwarring door de vele interne tegenspraken.
27. Jongen en Jonkman (2015) geven in hun Glossarium voor ‘Agarici’ (mv) als wetenschappelijke naam voor de Larikszwam (foutief) de naam Polyporus igniarius. Waarop zij dat baseren, is niet
duidelijk.
28. Een andere uitgave in de periode van Dodonaeus, Clusius en Lobelius is Het Medecynboek (1589)
van Carolus Battus (ca. 1540-1617), een vertaling uit het Duits van het werk van Christophorus Wirtsungh, die daarin diverse geneeskundige planten beschrijft. Het Medecijnboek kende veel herdrukken:
in 1593, 1598, 1601, 1605, 1616, 1624, 1627, 1628. De hier geraadpleegde druk is van 1624. Battus
heeft naast dit werk nogal wat ander werk vanuit het ‘Hooghduytsch’ in het Nederlands vertaald. In Het
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Bijschrift: Van links naar rechts: Dannenbaum/abies, in Gart der Gesundheidt (1487); Dannenbaum/
abies in Ortus sanitatis van Jacob Meydenbach (1491); lariks (Laricus) in Hortus sanitatis (1497);
Denneboom / Eikenboom in Herbarius in Dietsche (1526). De tekst in Herbarius in Dietsche van De
Grave (1526, p.27) luidt: “Agaricus oft dennespongien of eike spongien ghelijc campernoelen”.

“Agaricus es een maniere van een Fungus [soort paddenstoel] dat es voose aen was
[dat een voos aangroeisel is] dat aen sommighe oude boomen ende sonderlinghe [in het
bijzonder] aen die wortelen van den selven ghevonden wordt. Ende dat beste Agaricus
es dat wit voos ghegaet [met gaatjes] ende seer licht es / ende dat lichtelijcken breeckt.
Dat anders [de andere] es te weten swert / dicht / vast / taeye oft swaer en es in der medecynen niet dienstelijck maer es quaet ende fenijnnich. Naem: Agaricus wordt geheeten
in Griecs Agaricon. In Latijn Agaricum. In die Apoteke Agaricus” (Dodonaeus 1554, p.
420).
De boodschap in al deze vroege Herbarium-teksten is: Agaricus groeit óf op boomwortels óf is paddenstoelachtig/een paddenstoel. De boom waarop of waarbij Agaricus
groeit is een Tannenbaum/ Dannenbaum/abies, later een lariks en soms de eikenboom.
En dan zijn er nog twee vormen van Agaricus: een mannelijke en een vrouwelijke. De
vrouwelijke vorm is rond en heeft meer gaatjes, en droogt witter op. Of juist de mannelijke is ronder, of ook wel langer en minder wit bij opdrogen. Ook aan de illustraties in
deze uitgaven is te zien dat men niet precies wist wat de Agaricus was.
Vroege afbeeldingen van Agaricus
De wellicht oudst bekende afbeelding van Agaricus, uit het midden van de 10de
eeuw, is bewaard in een Griekse uitgave van het werk van Dioscorides, afkomstig
uit Constantinopel / Istanboel en bevindt zich momenteel in The Morgan Library &
Museum (Wasson & Wasson 1957, p. 118a).29 De afbeelding, die het meest gelijkenis
toont met een vreemd gedroogd soort vrucht, zal weinig geholpen hebben de ware aard
van Agaricus te verduidelijken.
Vanaf 1487 verschijnt er, afwisselend afgedrukt in de verschillende uitgaven tussen 1487 en 1526, een viertal verschillende afbeeldingen. Men wist duidelijk niet precies
hoe de Agaricus-boom eruit zag. In de vroegste werken is de boom, waaraan Agaricus
Medecynboeck komt alleen Agaricus voor.
29. Het handschrift (MS M.652 folio 8r), toont een afbeelding een Agaricus, die erg weinig met het
beeld van de in West-Europa bekende paddenstoel gemeen heeft: http://ica.themorgan.org/manuscript/
page/14/143825
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Bijschrift: van links naar rechts: boom met Agaricus in Kreüter Buch van Bock (1546); boom met
Agaricus in De Laguna (1555); idem bij Mattioli (1558). De prachtige illustratie in Bocks Kreüter
Buch uit 1546 van de stam met boomzwammen is net als die van de overige planten in deze uitgave
vervaardigd door (een jeugdige) David Kandel (1520-1592), de later zo beroemd geworden illustrator
uit de 16de eeuw (Veth 1917, p. 164).

groeit, volgens het bijschrift een Abies, een spar, in het Duits een ‘Dannenbaum’ of
‘Tannenbaum’ (soms ook vertaald als Dennenboom), en later een lariks. De paddenstoel
zelf ontbreekt. Alleen in 1491 verschijnt Agaricus als boomzwam aan een stam van een
boom (ook daar een Abies, spar).
Opvallend in de vroege vermeldingen van Agaricus is dus dat Agaricus daarin
niet op een lariks voorkomt, maar op een andere naaldboom, een spar of een den. Het
is niet onmogelijk dat de vermelding van deze naaldbomen als boom waarop Agaricus
groeit, teruggrijpt op oude Germaanse geneeskundige kennis waarin boomzwammen
eveneens een rol speelden (Fischer 1967, p. 190, 101).
Ook bij de beschrijvingen van Agaricus in iets latere uitgaven, zoals bij Dorsten
( Botanicon, 1540), Rösslin (Kreutterbuch, 1546), Bock (Kreüterbuch, 1546), in de
Spaanse uitgave van Dioscorides’ werk door De Laguna (1555) en van Mattioli zelf
(1558 en later) staan afbeeldingen. De illustratie bij de boom in het werk van De Laguna
en van Mattioli wordt gevormd door de afbeelding van de twee boomstammen met
zwammen.30 De illustratie van één losse tak van de lariksboom lijkt voor het eerst te ver30. Ainsworth (1976, p. 37) meent dat de Agaricus-boom bij Mattioli (uitgave 1560 Venetië) de vroegst
bekende afbeelding is. Deze boom staat echter al in Mattioli’s uitgave van 1558 (De Medica Materia,
eveneens uitgegeven in Venetië). Dezelfde afbeelding staat echter ook al in een prachtig ingekleurde
Spaanse (Catelaanse) versie van Dioscorides’ werk door Andres de Laguna, die in 1555 uitkwam bij
de Antwerpse uitgever Hans de Laet (‘Juan Lacio’). Deze uitgave vermeldt dat Andres de Laguna de
illustraties van de paddenstoel heeft vervaardigd. Ook lijkt deze afbeelding bij De Laguna en Mattioli
verrassend veel op die in het Kreüter Buch van Hieronymus Bock in 1546 (en in diens heruitgaven van
1560, 1572). De afbeelding bij Bock toont daarnaast een compilatie van paddenstoelen, zowel plaatjeszwammen, als boomzwammen aan de boomstam; deze compilatie heeft ook weer gelijkenis met een
andere afbeelding bij De Laguna en Mattioli.
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schijnen in de uitgave van Mattioli in 1558.31 Daarop
is de ‘quispel’- of ‘pinceel’-achtige groeiwijze van
de naalden van de lariks, zoals Lobelius dat later zal
noemen, prachtig weergegeven.
Agaricus vanaf 2de helft van de 16de eeuw
In de tweede helft van de 16de eeuw wordt de kennis
over Agaricus in de uitgaven aangescherpt. Het is een
ontwikkeling die zich in heel West-Europa afspeelt, en
terugkijkend op de uitgaven uit die periode is te zien Bijschrift: Losse tak lariksboom bij Mathoe die kritische blik naar wat de klassieke schrijvers tioli (1559) en die bij Lobelius (1581).
vertelden, zich langzaam uitbreidt naar steeds meer
auteurs. Zo geeft Lobelius in zijn in het Latijn geschreven Stirpium adversaria nova
van 1571 aan dat de lariks de boom is waarop Agaricus groeit, maar dat deze boom (de
lorkenboom) eigenlijk bij de Grieken niet bekend kan zijn geweest, omdat hij in ‘koude
en noordse’ streken groeit.32 Hij herhaalt dat nog eens in zijn uitgave Plantarum seu
Stirpium historia uit 1576 en ook in zijn in het Nederlands geschreven Kruydtboeck
oft Beschrijvinghe van allerleye Ghewassen, Kruyderen, Hesteren ende Gheboomten uit
1581 (p. 261, 263):
“Het is seker dat den naem selve vanden Lorckeboom hier voortijts in Griecken
geensins en is bekent gheweest als de ghene die gheerne groeyet inde coude ende
Noordersche landen. Ende hoe wel dat Dioscorides erghens mentie maeckt [melding maakt] van haeren herst [?] als een wtlansche [als buitenlands] ende die
wtten landen van Duytschlant ende Vranckerijck plach in Griecken ghebrocht
te werden [en die uit Duitsland en Frankrijk naar Griekenland gebracht placht te
worden]: nochtans dat hy den boom niet en heeft ghekent blijckt by den Agaricum,
dwelcke hy seght een wortel te wesen/ ende dat wt Armenië gehaelt wordt: Maer
nu is desen boom zeer wel bekent ende vermaert (…). Desen boom heeft veel bladers maer eelder [edeler] en smalder iae [ja] int coudtste vanden winter ende alst
geberchte vande Alpes vol Snee light. Opden gheberchte vande Duytsche Alpes
van S Niclaes ende oock van Savoyen gheeft desen boom de selve bladers aen
sommighe wtspruytinghen met troskens by een staende ghelijck een quispel oft
pinceel.”(Lobelius 1581, p. 261, 263).
31. Er zijn nog diverse andere Italiaanse auteurs die zich over Agaricus hebben uitgelaten in deze tijd,
zoals Andreas Caesalpinus (1519 –1603). Hij zegt in zijn De Plantis van 1583 (p. 621) nadrukkelijk dat
Agaricus op lariks voorkomt: “(…) experimente hodie scitur, non Glandiferas, sed Larices id ferre.”
[op grond van onderzoek weet men tegenwoordig dat niet de eikeldragende (bomen), maar de lariksen
deze dragen].
32. De soort Larix decidua is endemisch in Europa. Het verspreidingsgebied bevindt zich grotendeels
in de subalpine Alpen. Kleinere verspreidingsgebieden bevinden zich in de Balkan en in de Karpaten
in midden Roemenië (Wagner 2013, p. 22-24). Voor de verspreiding in het huidige Zwitserland zie
Senn-Irlet (2012).
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Bij Clusius, wiens werk in 1601 over de paddenstoelen in Hongarije en Oostenrijk volledig gebaseerd was de eigen waarnemingen, ontbreekt Agaricus – we mogen aannemen
dat hij hem dus ook niet is tegengekomen. Andere botanisten blijven Agaricus noemen,
vooral vanwege de geneeskrachtige eigenschappen, die een grote rol spelen in de geneeskunde. Zo wijdt de Engelse botanist John Gerarde in zijn The Herball or General History
of Plants in 1636 als vanouds een paar regels aan Agaricus,en illustreert zijn tekst met
de houtblokken die door Plantijn ook bij de uitgaven van Lobelius en Dodonaeus zijn
gebruikt bij Agaricus en de lariksboom. In de heruitgave van Dodonaeus’ kruidenboek
in 1644 wordt weer opnieuw een opsomming gegeven van wat er zo al over Agaricus
vermeld wordt.33 Datzelfde geldt voor de uitgave van De Nederlandtse Herbarius of
Kruydboeck door Petrus Nijlandt in 1673.34
In 1675 verschijnt het grote werk over paddenstoelen, Theatrum fungorum, van
Van Sterbeeck. De auteur gaat zeer uitgebreid in op de aard van Agaricus. Van Sterbeeck
kent deze paddenstoel niet uit eigen ervaring in de bossen, maar in bewerkte vorm is
Agaricus ook in zijn tijd bij de apotheker te verkrijgen. Hij gaat uitvoerig in op alle
theorieën over Agaricus en meent dat alle verwarring is terug te voeren op Plinius’ tegenstrijdige berichten35 (Van Sterbeeck 1675, p. 246 e.v.). Zijn overtuiging is dat de naam
afkomstig is van de stad Agarus in Sarmatia.36 Verder zegt hij dat Agaricus groeit aan de
Lariksboom, en nooit aan takken, maar alleen aan de dikke stam: het is een “Boomfungi
vanden Herst, de welcke aen ghene ander boomen te plucken oft te vinden is als aen den
Lorcken boom. Boven dien soo en isser noyt aen de tacken [is er nooit aan de takken]
vanden Larix eenighen Agaricus gesien oft bevonden, maer alleenlijck comende uyt den
dicken stamme vanden Larix” (idem, p. 246, 247).
Sommigen menen, zegt Van Sterbeeck, dat Agaricus aan de eikenboom groeit,
maar dat klopt volgens hem niet. Dat moet een verwisseling zijn met een eikenboomsoort, Cerris genaamd, die in Italië groeit en zowel qua vrucht als qua bast van de boom
33. Dodonaeus (1644, p.788) zegt:”De beste agaricum is het witste / het voosste of ijdelste / ende dat
seeer breuchsaem is ende seer licht; ende het ghene dat in ’t smaecken eerst soet is: van stoffe hardt
ende vast. Dan het swaer/ swartachtigh oft bruyn in stucken ghebroken als sommige hayrs- ghewijse
aderkens vertoonende wordt voor quaedt ende hinderlijck ghehouden oft als onnut verworpen”.
34. Nijlandt schrijft (1673, p.799): “Agaricus Gedaente. De Agaricus is een witte Kampernoelie wassende aen de Lorcken-boomen, onder de welcke voor de beste geacht wordt de witste / lichtste/ vooste /
breuck-saemste/ eerst soet / en daer na bitter / ende t’samentreckende van smaeck. Plaetse. De Agaricus
groeyt in Italien aen de Lorcken-boomen.”
35. “Meestendeel comen alle dese misverstanden uyt Plinius, de welcke den Larix pijn-boom noemt.
Welcke foute vele, sonder voorder ondersoeck, naer Plinius ghevolght hebben” (Van Sterbeeck 1675,
p. 247, 248).
36. Van Sterbeeck zegt: “Agaricus (…) het welck sommighe segghen sijnen oorspronck te hebben van
den Griekschen naem Agaricôn, hoewel dat het Grieksch woordt Agaricôn aldaer beteeckent iet het
ghene bedorven oft vol draeykens is. Maer mijn ghelooven is, als dat desen naem ghesproten is naer
de stadt Agarus in Sarmatia, de welcke in de uyterste palen van Hoogduytsch landt gheleghen is” (Van
Sterbeeck 1675, p. 246). De Sarmatieërs waren een Euraziatisch volk dat op het hoogtepunt van zijn
macht gebieden bezette tot aan tot de monding van de Donau en de kusten van de Zwarte en Kaspische
zee; ze hadden contacten met de Grieken en Romeinen. Gezien het verspreidingsgebied van de Lariksboom is de verklaring van Van Sterbeeck niet onmogelijk.
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grote gelijkenis vertoont met de Lariksboom.37 In Duitsland zeggen verder sommigen dat
hij aan de dennenboom groeit (‘Dannen-Schwammen’). Maar ook dat is onjuist, meent
hij, want aan deze boom groeien andere zwammen (idem, p. 247).
Van Sterbeeck gaat ten slotte ook in op de opvatting die via Plinius is overgeleverd, dat er een mannetjes- en een vrouwtjes-Agaricus zou zijn. Daar sluit hij zich bij
aan, en voegt er aan toe dat de zwam die wat verder uit de boom groeit en wat zachter
is, een betere Agaricus is dan de zwam die dicht tegen de bast aan groeit en zwarter en
houtiger is (idem, p. 246). En:
“Mesue seght dat het manneken den slechten is, besonderlijck als wanneer hy
lanck, swert en swaer van geur is: maer dat het wijfken hoe het ronder, witter,
sachter, spongiachtigher, gheene draeykens38 in hebbende, ende licht brisselachtigher is, dies te beter is: boven dien in het eerste soet van smaeck, waer
naer een weynigh bitterheydt volght: dese sijn de alderbeste teeckenen, dat aen
het vroucken meer eyghen is, als het manneken. Mijn ghevoelen is, hoe dat den
Agaricus verder uyt den boom wast, hoe hy witter, sachter, ende dien volghens
beter is, als den ghenen die naerder inghedronghen teghen den boom groeyt, waer
door hy een meerder swertigheydt, ende houtachtigher nature uyt de schorse trekt
ende behout, waer door hy dien volghens sich niet soo licht laet breken, ende soo
deughtsaem [nuttig] niet en is” (Van Sterbeeck 1675, p. 248).
Van Sterbeeck is de eerste die alle informatie bij oudere auteurs
over Agaricus op een rijtje heeft gezet. Op basis van zijn gegevens en die van latere auteurs zou Agaricus een boomzwam
zijn die groeit op lariks; dat hij zeer waarschijnlijk voorkomt
in Zuidwest-Azië en in enkele gebieden in de Alpen; en dat er
een mannelijke en een vrouwelijke vorm van bestaat, waarvan
de vrouwelijke vorm het meest geschikt is voor medicinale
doeleinden.
37. Van Sterbeeck noemt geen bron, maar zijn Italiaanse tijdgenoot Ulisse Aldrovandi neemt in zijn Dendrologiae een afbeelding op van de
Cerris-eik (huidige wetenschappelijke naam Quercus cerris) met de
paddenstoelen die daarop groeien, waarvan hij zegt dat ze gelijken op
de hoeven van lastdieren: rechtsboven is een tak met eikels afgebeeld
(Aldrovandi 1667, p. 258).
Bijschrift: Boomstam met tak
38. ‘Draeykens’ is het verkleinwoord van draad (vgl. Het groot woordenmet eikels, en aan de stam
boeck: gestelt in ’t Nederduytsch, ende in ’t Engelsch, van Hexham 1648,
Agaricus. Afbeelding bij
p.282: “de Lever-aderkens, ofte Lever-draeykens, The small veines or filAldrovandi (1667).
lets about the Liver.” Het is niet helemaal duidelijk wat de auteur in deze
context bedoelt: het meest waarschijnlijk is dat hij aaltjes of wormpjes
bedoelt, maar hij kan ook ‘buisjes’ of ‘poren’ bedoeld hebben, die bij boomzwammen meer of minder
zichtbaar kunnen zijn. In dat laatste geval zou Van Sterbeeck wellicht bedoelen dat het gaat om een
zwam die liefst geen of zeer fijne poriën moet hebben, dus heel jong moet zijn, zodat de buisjes nog niet
ontwikkeld zijn (zie ook Van Sterbeeck 1675, p. 246, en de uitleg in de Engelstalige Pharmacopoeia
universalis van James uit 1747, hierna).
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Na Van Sterbeeck zal de eeuwenoude Agaricus zijn faam in de botanische wereld heel
langzaam maar zeker beginnen kwijt te raken. Naarmate meer plantkundigen in Europa
zich bezig gaan houden met de indeling van de paddenstoelen wereld, wordt de naam
Agaricus ook vaker gebruikt als aanduiding voor andere boomzwammen. Linnaeus wijst
in het midden van de18de eeuw tenslotte de naam van Agaricus toe aan een groep van
heel andere paddenstoelen, namelijk de plaatjeszwammen, paddenstoelen met lamellen
(zie ook Hoofdstuk III). De naam Agaricus voor de beroemde boomzwam blijft overigens daarnaast vooral in de medische wereld nog heel lang gewoon in gebruik.
Houttuyn (1783, p. 600) zegt over Linnaeus’ keuze in zijn Natuurlijke Historie39:
“Onder deze geslachtsnaam [Agaricus], die eigenlijk tot een Winkel-Boomzwam,40 op
de lorkenboom groeiende, behoort, heeft het den heer Linnaeus behaagd, de gewone
Kampernoeljes of Paddestoelen voor te stellen.” Omdat Houttuyn het systeem van
Linnaeus volgt, waarin Agaricus niet wordt behandeld, moet hij zich enigszins in bochten wringen om deze paddenstoel nu toch nog een plek te geven. Hij doet dat door de
‘echte’ Agaricus op te voeren bij een andere boomzwam, de Gekrulde spaander fungus.41
Een paddenstoel die best wel op Agaricus lijkt, zegt hij, is namelijk door de kruidkundige Haller in Zwitserland gevonden:
“(…) niet geheel plat, maar verhevenrond te zyn, gelyk zulks ook plaats heeft in
de zo beroemde Lorken-zwam, door Linnaeus wel tot dit Geslagt betrokken, maar
Soortelyk niet aangeweezen*. Zyn Ed. [bedoeld wordt Haller] betrekt hier toe
den Agaricus van alle Autheuren, in de Apotheeken bekend (…) Gedroogd zynde,
vergruist zy tot een wit Poeijer, dat door zyne scherpheid niezen doet, zo sommigen willen; hoewel anderen getuigen, dat het geheel Smaakeloos zy; doch dit zal
misschien van de verscheidenheid of verandering afhangen. (…) De figuur is als
een Paardehoef, van boven met bleekgele, Oranjekleurige en bruine Ringen, van
onderen vol kleine Pijpjes, wier Mondjes uit den geelen wit zyn, gelyk het Vleesch
van binnen, dat zeer taay is, byna als dat van de Tontelzwam.” (Houttuyn 1783,
p. 627, 628).
Door Houttuyn wordt aldus Agaricus in zijn Natuurlijke Historie toch opgenomen onder
de Nederlandse naam ‘Lorken-zwam’, maar zonder nummer. In 1818 wordt Agaricus in
het Kruidkundig Handboek van Schuurmans Stekhoven ten slotte niet meer genoemd bij
39. De volledige titel van Houttuyns werk luidt: Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der
Dieren, Planten en Mineralen, volgens het samenstel van de Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen.
40. Winkel-boomzwam, een zwam die een rechte hoek maakt met de stam waaraan hij groeit, vergelijk
ook het woord ‘winkelhaak’; winkel betekent ’hoek’ (Van Veen 1989) .
41. De ‘Gekrulde spaander fungus’ wordt door Houttuyn (1783, p. 626) Boletus versicolor genoemd
(huidige naam: Trametes versicolor, Gewoon elfenbankje). Vgl. ook Nemnich 1793: “Boletus versicolor - Kleurwisselende Zwam, Gekrulde Spaander fungus Sterbeek. Wächst auf alten Baumstämmen
worauf man ihn fast das Jahr hindurch findet; auch auf anderem faulen Holze, z.B. auf verfaulten
Planken, Pfählen, Pumpen.”
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de in de Nederlanden groeiende soorten.Tegenwoordig luistert Agaricus naar de Latijnse
naam Fomitopsis officinalis. In het Nederlands heet hij ‘Larikszwam’.42
Een mannelijke en vrouwelijke Agaricus?
Het lijkt er dus op dat men in de loop der eeuwen het er langzamerhand over eens is
geraakt dat Agaricus als een boomzwam groeit op Lariks, al blijven diverse uitgaven
nog lang andere verouderde opvattingen weergeven. Het geloof in het bestaan van twee
vormen van de zwam op die Lariks groeit, een vrouwelijke en een mannelijke, is echter
al die tijd bij alle auteurs aanwezig gebleven. Daar zijn enkele begrijpelijke verklaringen
voor.
Een eerste verklaring ligt in de opvattingen in de vroegere eeuwen over de reproductie van planten. Die zou, naar men aannam, niet anders kunnen zijn dan bij mensen en dieren (Ainsworth 1976, p. 114). En dus ging men er van uit dat ook bij planten
sprake was van een mannelijke en een vrouwelijke vorm. Men was er dan ook vooral op
gericht om de onderscheidende geslachtskenmerken bij de planten te vinden. Zo schrijft
bijvoorbeeld Dodonaeus (1554, cap. 63) ook over de plant Guichelheil: “Guychelheyl es
tweederhande / deene heeft roode bloemkens en es manneken gheheeten / dander heeft
blauwbloemkens en wordt Guychelheyl wijfken ghenaempt ende anders gheen ondersceet en es tusschen huer beyden [en verder is er geen onderscheid tussen beide].” (Dat
het hier om twee verschillende ondersoorten gaat, wist Dodonaeus niet).
Het is dus niet zo vreemd dat men meende dat ook paddenstoelen een mannelijke en een vrouwelijke vorm zouden hebben. Die gedachte is blijven bestaan tot men pas
in het vierde kwart van de 19ste eeuw de werkelijke aard van de voortplanting (ook bij
paddenstoelen) begon te begrijpen, dankzij de ontdekking van de ‘celtheorie’, waarbij cel
en celdeling aan de basis staan van de voortplanting (Ainsworth 1976, p. 121, 122). Tot
die tijd werd geprobeerd het veronderstelde of mogelijke verschil tussen de mannelijke
en de vrouwelijk paddenstoel in uiterlijke en andere kenmerken te vinden, zodat men ze
zou kunnen onderscheiden. Van Agaricus bestond er, naar de algemene overtuiging ‘dus’
ook een mannelijke en een vrouwelijke vorm. En uit de diverse bronnen komt naar voren
dat de vrouwelijke vorm, de ‘goede’ was voor het medicinale gebruik, zachter, witter en
brozer. De mannelijke vorm zou over het algemeen harder of houtiger en zwarter zijn,
minder wit opdrogen en geen nut hebben voor de geneeskunde. Of deze ook op dezelfde
boom zouden moeten voorkomen wordt nergens duidelijk.
Verwisseling met andere boomzwammen
Het is ondoenlijk om op basis van de bronnen in het verleden met zekerheid uit te maken
welke boomzwam, naast de Larikszwam, eventueel is aangezien voor een mannelijke
dan wel vrouwelijke vorm van Agaricus. 43 Maar gezien zijn zeldzaamheid enerzijds
42. Er zijn in de twintigste eeuw vier meldingen in Nederland geweest van vondsten van deze zwam,
maar deze zijn zeer waarschijnlijk onjuist (Keizer 2019, p. 30-33).
43. Overigens is ook Ainsworth in verwarring geraakt door de in de bronnen genoemde verschillen die
er zouden zijn tussen de mannelijke en de vrouwelijk vorm van Agaricus, want hij meldt dat “herbalists differentiated the ‘male agarick’ (Fomes officinalis) from the ‘female agarick’, (Phellinus igniarius
[Echte vuurzwam])” (Ainsworth 1976, p. 114), terwijl het juist de vrouwelijke vorm, Fomes officinalis
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Bijschrift (van links naar rechst en van boven naar beneden):
a) Zwarte vuurzwam, Phellinus igniarius var. trivialis, groeit op
Wilg (foto: AvdP); b) Echte vuurzwam, Phellinus igniarius, groeit
op populier (foto: AvdP); c) Echte tonderzwam, Fomes fomentarius,
groeit op berk (foto: AvdP); d) Roodgerande houtzwam, Fomitopsis
pinicola, groeit op naaldbomen (foto: AvdP); e) Zwavelzwam,
Laetiporus sulphureus, groeit op eik ( foto: AvdP); f) Agaricus,
huidige naam: Fomitopsis officinalis, Larikszwam. Zwitserland,
Binntal op een hoogte van ca. 2000 m. (foto: Peter-Jan Keizer,
2016); g) Eikenvuurzwam, Fomitiporia robustus, op eik (foto:
AvdP); h) Berkenzwam, Piptoporus betulinus (foto: AvdP); i)
Berkenweerschijnzwam, Inonotus obliquus (foto: AvdP).
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en de mate waarin hij verhandeld werd anderszijds, moet er zeker regelmatig verwisseling hebben plaatsgevonden met andere boomzwammen die in West-Europa voorkwamen.
Een aantal potentiële kandidaten voor deze verwisseling staat hiernaast afgebeeld. Het gaat om de Echte vuurzwam, Phellinus igniarius, en de Zwarte vuurzwam,
Phellinus igniarius var. trivialis. De Eikenvuurzwam, Fomitiporia robustus komt voor
op Eik, waardoor deze paddenstoel in theorie kan zijn aangezien voor Agaricus op de
Cerris-eik in Italië. De Zwavelzwam, Laetiporus sulphureus is wellicht aangezien voor
Agaricus in de bronnen waar sprake is van ‘hoog in de bomen groeiend’, ‘lichtgevend’
en ‘gemakkelijk te verpulveren’. Daarnaast is ook de Echte tonderzwam, Fomes fomentarius een mogelijke kandidaat. Deze zwam kende men vrij goed en werd gebruikt voor
het maken van tondel, maar werd ook in de geneeskunde gebruikt, met name bij verwondingen. In stukken en in gedroogde vorm kan hij zijn doorgegaan voor een Agaricus.
Opzettelijke verwisseling daarbij met Agaricus ligt minder voor de hand, maar is zeker
niet uit te sluiten (zie hierna). Ten slotte levert, wanneer we uitgaan van de mogelijkheid
dat ook de Berkenzwam ooit een oorspronkelijke kandidaat voor de goede, witte, vrouwelijke Agaricus kan zijn geweest, de berk tevens een eventuele kandidaat voor de mannelijke vorm. Bij Dioscorides wordt gezegd dat de mannelijke en de vrouwelijke vorm
op dezelfde boom groeien. Op berk groeit behalve de Berkenzwam ook de harde, ronde,
zwarte Berkenweerschijnzwam (Inonotus obliquus). Deze Inonotus obliquus is vanaf de
16de/17de eeuw in Polen, Rusland, West-Siberië en Finland in gebruik als middel tegen
allerlei maagaandoeningen onder de naam chaga (Illana-Esteban 2011, p. 175,176). 44
Voorgaande soorten groeien op loofbomen, terwijl de lariks, waarop Agaricus
groeit, volgens de bronnen een naaldboom is. Ook de vroege Duitse benaming ‘Tannenschwamm / Dannenschwamm’ verwijst voor Agaricus naar een naaldboom. Daarmee
komt ook nog een boomzwam die wél op naaldbomen groeit in beeld, namelijk de
Roodgerande houtzwam, Fomitopsis pinicola, als een kandidaat voor verwisseling met
Agaricus. Maar zoals gezegd, op grond van de genoemde bronnen is niet uit te maken
welke verwisselingen eventueel zullen hebben plaatsgehad.
Medicinale toepassingen van Agaricus
Agaricus werd vanaf de oudheid ingezet bij diverse gezondheidsproblemen, met name
buikproblemen en maagproblemen, maar ook voor andere aandoeningen als melancholi[Larikszwam] is (tegenwoordig Fomitopsis officinalis geheten), die gebruikt werd in de apotheken.
44. De Berkenzwam (Piptoporus betulinus) is in dit verband bekend geraakt dank zij de vondst in
1991 in de Oostenrijks/Italiaanse Alpen van de ‘IJsman’ Ötzi die leefde rond ca. 5300 v. Chr. Hij had
een aantal Berkenzwammen en een stuk van een Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) bij zich. De
eerste zwam diende waarschijnlijk voor medicinale doeleinden, de tweede om vuur te maken (Kuiken
2009). Het gebruik van Berkenzwam voor medicinale doeleinden is wel bekend uit de Scandinavische
landen (zie bijv. Svanberg 2018, p. 77), en ook uit Rusland en Siberië (Grienke et al. 2014, p. 567). De
Berkenzwam is goed te onderscheiden van andere boomzwammen en komt in Europa voor, behalve in
het mediterrane gebied. In de in dit onderzoek aangetroffen bronnen wordt echter nergens een relatie
gelegd tussen Agaricus en de berkenboom. Bij Hildegard von Bingen (12de eeuw) wordt alleen het
gebruik van de bloemen van berk als middel tegen zweren vermeld (Fischer 1967, p. 196).
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sche klachten e.d. Vroege vermeldingen van het gebruik van Agaricus zijn aangetroffen
in bewaard gebleven ‘receptenlijsten’, zoals bijvoorbeeld in het werk van Scribonius
Largus, die leefde van ca. 1-50 n. Chr. Hij was hofmedicus van Keizer Claudius en
schreef tussen 43 en 48 n. Chr. zijn Compositiones, een overzicht van 271 recepten.
Een aantal was afkomstig van hemzelf, maar andere dankte hij aan leraren, vrienden
en andere medici45 (Schonack 1913, p. XIV, ). Tweemaal is er een recept met Agaricus
(‘Agaricum’) in opgenomen, een tegen opgezette/opgeblazen darmen en huidziekten
(idem, recept 106, p. 53, 54), en een recept dat volgens de auteur tegen ‘alles’ werkt, met
onder meer Agaricus46 (idem, recept 177, p. 82, 83).
Ook de hiervoor al genoemde Plinius de Oudere geeft in zijn Naturalis historia
(1e eeuw n. Chr.) een tiental recepten met Agaricus, toe te passen bij slechte spijsvertering, geelzucht, en problemen met milt en maag (25ste Boek, cap. 57).
De hier eveneens eerder genoemde Zwitserse medisch historicus Henry Sigerist
(1923) bundelde een groot aantal recepten afkomstig uit zeven vroegmiddeleeuwse
handschriften uit de periode 600 – 1000 n. Chr. De oudste, het Antidotarium London
(Brits Museum; herkomst onbekend) stamt uit de 7e of hooguit 8ste eeuw. In 6 van de
7 handschriften komt Agaricus voor. Sigerist meent dat we in de meeste gevallen te
doen hebben met verzamelingen door kloosterlingen, die deze recepten gebruikten in
hun klooster-medische praktijken. Ze gaan terug op de Grieks-Romeinse geneesheer
Galenus uit de 2de eeuw n. Chr. In totaal komt in de bundeling door Sigerist Agaricus
zeker 52 maal voor op ruim duizend recepten, dus in ca. 0,5 % van het totaal aantal. In
hoeverre dat aantal representatief is voor die periode, is niet te zeggen. Veruit de meeste recepten met Agaricus zijn bedoeld als remedie tegen maagklachten, darmklachten,
andere ingewandsklachten, soms ook tegen epilepsie. De recepten werden uit oudere
verzamelingen overgenomen, waarbij voortdurend niet of minder succesvolle recepten
werden vervangen door andere die weer uit andere bronnen kwamen. Zo hebben ook de
latere verschillende Middelnederlandse receptenlijsten vaak wel gelijkenis met elkaar,
maar is de verwantschap meestal indirect (Braekman 1970, p. 35; Braekman 1975, p. 2).
In een verzameling47 van 593 Nederlandse recepten uit de 15de eeuw, die in 1894
door De Vreese is gepubliceerd, wordt Agaricus niet genoemd. Wel wordt in twee recepten een ‘witte campernoele’ tegen gezwollen aderen na aderlating, en een ‘compernole’
tegen huidaandoeningen vermeld. Aangezien de enige met name genoemde medicinaal
gebruikte paddenstoel in recepten Agaricus is, wordt hier waarschijnlijk toch gedoeld
op Agaricus, vooral ook door de vermelding ‘witte’, dat ongetwijfeld verwijst naar de
‘vrouwelijke’ Agaricus.
Behalve in de volksrecepten komt Agaricus ook voor in het eerder genoemdeAntidotarium Nicolai uit ca. 126548.
45. Marcellus Empiricus, eveneens een beroemd arts, oorspronkelijk afkomstig uit Gallië, nam veel van
Scribonius Largus over in zijn De medicamentis liber (ca. 410 n. Chr.).
46. Naast ook nog veel andere kruiden noemt Scribonius Largus ook ingrediënten als gedroogd bloed
van een bok, een schildpad, gans, een vrouwelijke eend, enz.
47. Recept 1-417 komen uit een Gents handschrift, 418-590 uit een Codex die eigendom is van de
Bibliothèque Nationale te Parijs, en de laatste drie recepten uit een handschrift dat toebehoort aan J.W.
van Leeuwen, uitgever te Leiden.
48. Het Antidotarium is waarschijnlijk vóór 1150 geschreven (Huizenga 1997, p. 72,73).
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Bereiding van medicinale Agaricus
“Wat belanght het trociskeren [een soort van platte pilletjes er van maken] 49,
stampen, siften [zeven], ende om den selven te regeren, leest daer van Weckerus
ende andere: want ick gheene Apotekers noch Doctoren door dit werck wil maecken, ende sulcks voor by gaende sal ick buyten mijne Fungi niet wandelen, ende
den Leser niet vermoyen.” (Van Sterbeeck 1675, p. 249).
In de tijd van Van Sterbeeck was kennelijk, gezien bovenstaand citaat uit 1675, het handboek van apotheker Weckerus algemeen bekend. Daar kon de lezer informatie vinden
over het bereiden van Agaricus. In onze tijd is er geen uitgave meer van deze Weckerus
te vinden, maar uit alle West-Europese landen zijn veel andere apothekershandboeken
bewaard gebleven, die meer of minder uitgebreid ingaan op de medicinaal gebruikte
Agaricus. Ook Nederlandse voorbeelden zijn in ruime mate aanwezig en geven een goed
beeld van de plaats die Agaricus in de apotheek innam. Hieronder een kleine bloemlezing uit de (meest Nederlandse) uitgaven. Agaricus werd overigens altijd in bewerkte
vorm ingezet en maakte in de apotheek deel uit van samengestelde medicijnen te samen
met andere ingrediënten, meestal enkele andere geneeskrachtige kruiden.
Een van de vroegste werken waarin alles behandeld wordt wat de apotheker moet
weten, is het Dispensatorium van de beroemde Duitse arts (16de eeuw) en botanicus
Valerius Cordus (1514-1544). Het werk – in het Latijn geschreven – werd uitgegeven in
Neurenberg in ca. 1546. Spoedig werd het in heel Europa een standaardwerk. Een vroege
uitgave ervan in de Nederlanden was die in Leiden bij uitgeverij Paganus in 1559. Dit
handboek werd door Coudenbergh, een van de belangrijkste apothekers in Antwerpen
in de 16de eeuw, samen met de botanist/arts Lobelius bewerkt. Het werk werd in eerste
instantie in het Latijn uitgegeven door uitgever Plantijn in Antwerpen en bleef zeer lang
toonaangevend. In 1662, meer dan een eeuw later dus, kwam er in Amsterdam nog een
Nederlandse editie van uit onder de titel Cordus, Valerius, Den leydts-man en onderwijser
der medicynen, of ordentlicke uytdeylinge en bereydingboeck van de medicamenten. Met
de Verklaringen M.P. Koudenbergh en van Matthias de L’Obel. Achterin dit boekwerk is
een aanhangsel opgenomen getiteld: “Examen ofte kort ondersoeck Ende onderwijsinge
van de konste der Chirurgie Begrijpende den oorspronck, naem, beginselen, ende werckinge der selve konste, seer goet, ja nootsakelijck voor de jonge leerende Chirurgijns.”
Het bevat een aantal vragen met antwoorden, die de jonge chirurgijn-kandidaat diende
te kunnen noemen. Het uit het hoofd leren van al die ingrediënten viel misschien niet
49. In bijv. het Pharmaceutischsche Chemie, deel 4, door Baumgärtner uit 1797 staat vrij duidelijk
beschreven wat Trochisken zijn: “Trochiscus ist ein griechisches Wort, dat so viel als”Kügelchen”,
bedeutet. (…) Die Trochisken sind ein Gemenge von Pulvern und schleimigten, klebrigen Substanzen,
dem man die Gestalt von kleinen runden, platten, pyramidenförmigen, dreieckigten, würfelförmigen,
Haberkornartigen, rautenförmigen, u.s.w. Massen giebt, indem es noch weich ist, und dann trocken
werden lässet. Der vornehmste Gebrauch von dieser Gestalt ist, um gewisse Arzneimittel auf eine solche Art verschreiben zu können, dass man sie nach und nach im Munde zergehen lassen und so von da
allmählich in den Magen bringen kann. Die Trochisken werden in einfache und in zusammengesesste
eingetheilet” (Baumgärtner 1797, p. 170).
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mee, maar het hielp in ieder geval dat ze op rijm gezet waren (idem, aanhangsel, p. 41):
“Agaricus
Agaricus wort seer geacht /
Als sy is wit / seer licht en sacht /
En’t wijfken /
zijnde eerst soet van smaken /
En daer naer bitter in de kaken;
Maer vliedt de swarte /
want sy doedt In’t lichaem quaedt /
en lossen bloedt.”
In de Pharmacia Galenica & Chymica van Jan Bisschop, uitgegeven in Rotterdam in
166150 wordt uitgebreid (p. 231, 232) aangegeven hoe Agaricus trochiscatus, dus de
Agaricus in pil-vorm, wordt gemaakt op basis van Agaricus en Gemberwijn.
“Neemt witte ende uytghelesen Agaricus , raspt de selve / ende soo verre daer
eenige draeykens [wormpjes of aaltjes] in loopen / weert die / want sy quaedt van
aert zijn; maer de selve vint men ghemeynlijck maer in verouderde / roste/ ende
zware Agaricus. Stampt die dan in een steenen mortier met een houte stamper wel
kleyn / met witte Fransche wijn / in welcke witte / ende van hare schorssen gesuyverde Zyneber [gember] heeft 24 uren gheweyckt / maeckt dan daer van op wit
papier / met suyvere handen / Trochiscen, als platte witte brootkens / ende laetse
droogen in eene koele plaetse in de schaduwe. Wilt ghy die heel sneeu-wit hebben
/ maeckt de selve in de Winter als ’t vriest / in den Somer sullen se graeu worden.”
In zijn Kabinet simplicia uit 1741 geeft Joh. Schröder verder aan dat je Agaricus moet
nemen uit Venetië, want die is het beste. En, zegt hij, er zijn meerdere manieren om
pillen met Agaricus samen te stellen, bijvoorbeeld met gember en wijn:
“Neemt anderhalf Drachma witte Gember, van haar uiterste Schorsse gemaakt
[van de buitenste schors ontdaan], en een weinig gestampt, laat die 24 uren in een
koele plaats staan weeken in vier Oncen goeden witte Wyn, s’anderendaags giet
het door een doekje, en bewaardt de klare colature [het gefilterde vocht] daar van.
Deerentusschen neemt witte uitgelezen en ligte Agaricus, raspt die heel klein met
een Blikken Rasp, met kleine gaatjes, want hoe die gaatjes kleinder zyn, hoe die
fynder zal raspen. Doet daar van drie Oncen in eenen steenen Mortier, besproeit
die met den Wyn, daar de Gember in geweekt heeft, en stampt die dan wel klein
met een houte Stamper langen tydt, byvoegende ondertusschen noch wat van den
Wyn, zo veel als het nodig zal wezen, om een handelbare Pasta te maken, van
dewelke men Trochisci zal formeren, en laten droogen. Neemt daar na een beetje
van deze Pasta, en formeert ‘er een rondt bolletje af als een knikker, legt dat op
50. De vierde druk hiervan kwam al in 1662 uit in Amsterdam.
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wit papier, en douwt het als een plat rondt brootje met uw vinger, of met een houte Signet [zegelstempel], wezende bestoven met wat fyne gepoeierde Ameldonk
[stijfselmeel], en laat die dan op een koele plaatze droogen; of laat ze ook in den
Winter zo lang bevriezen, tot dat zy wit genoeg, en droog zullen schynen te wezen:
zet ze daar na nog een weinig by het vuur, op dat de vochtigheit, die zich door de
koude nog verborgen houdt, wel uitgetrokken mag worden, vermidts zy anderzints
niet zeer wit zouden zyn, en eenigen tydt daar na ligtelyk beschimmelen.” (p. 71,
72)
De Engelstalige Pharmacopoeia universalis van Robert James uit 1747 noteert de manier waarop Agaricus gebruiksklaar moet worden gemaakt. De boomzwam moet ongeveer een jaar oud zijn voor hij geoogst wordt, vervolgens drie weken in de zon drogen,
en daarna beklopt worden met een stuk hout tot hij zacht is:
“ It requires a whole Year to acquire its due Bulk, and is taken off the Bark of the
Tree when it begins to become dry, and chop’d; after which it is exposed to the
Sun for two or three Weeks, in order to be whitened. Then it is beaten with Sticks,
that no Chinks [spleten of kieren] may appear in it. Sometimes it is rubbed over
with Starch [zetmeel], or well triturated Agaric [Agaricus die al op juiste wijze
tot poeder is verwerkt], but this is by most looked upon as a bad Sign. It is generally sold in Lumps as big as the Fist [vuistgrote brokken], of a Kind of a round
angular Form, covered with a callous Bark, white within, at first of a sweetish,
but soon after of a bitter, acrid, nauseous, and gently astringent Taste. (…) its
Virtues are conveyed to the Chyle [lymfevocht] and Blood; for whitch Reason,
if an Docoction of it in Ale is given to Nurses, it purges the Children whom they
suckle” (James 1747, p. 210, 211).
Een middel tegen alle kwalen!
De roem van Agaricus is door de eeuwen heen bezongen door vele auteurs en in vele
talen. Hier volgt een (kleine) selectie van Nederlandse beschrijvingen van de werking
van Agaricus in recepten, in Herbaria en bij botanisten.
De hiervoor al genoemde en in zijn tijd beroemde Jan Yperman, die rond 1400
als arts praktiseerde in Ieper, vermeldt in zijn werk Medicina (1351) een aantal malen het
gebruik van Agaricus. Agaricus is hier vooral purgerend en zuiverend:
“Eist dat ghi wilt genesen die van fleumen es. so purgiert die fleume met deser
propre medicinen die purgiert fleume. Nemt agaricus (…) enz.. (Elaut 2013, p.
111). Ook voor het purgeren van de ‘camergange’ [stoelgang] wordt een middel
met Agaricus gebruikt (idem, p. 115, 116). En over de behandeling van wormen
in het lichaam zegt hij: Agaric nuchtern gedronken dootse [doodt ze]” (idem, p.
105).
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Bijschrift: Recept met Agaricus uit: Pharmacopoea
Amstelredamensis, of d’Amsterdammer apotheek (1698,
Deel I, p. 137).

In een recept in het Middelnederlands medisch vademecum uit de Norbertijnerabdij in Heverlee uit
de 15de eeuw staat een recept, te gebruiken bij een niet al te zachtzinnige behandeling
van nierstenen, waarbij de patiënt een tijdje in een kruidenbad (met o.a. Agaricus) wordt
gezet, waarna de uitdrijving van de nierstenen volgt:
“Nemt venckel wortelen end eppe wortelen, macedonie wortelen, semen polipodij,
millium solis, quercini, agaricus, semen cucumeris (…) dan doetse ineyn vat daer
die sieke in sitte totten navel (…) totten lendene. End dan seldien51 hoghe lichten
wten bade [zult ge hem uit het bad omhoog helpen] end duwen den steyn soe dat
hy vallen mach in den crop van der blasen” (Braekman 1971, recept. 13, p. 307).52
In De grote ende rechte Herbarius ende de medecine met alle hare duechden ende rechte figuren uit 1526 Antwerpen (eerste druk 1514) wordt gezegd dat Agaricus helpt het
flegma en de ‘melancolie’ (het slijm en de zwarte gal, twee van de vier lichaamssappen
volgens de oude humorenleer) te purgeren en te reinigen, en ook een medicijn is tegen
de dagelijkse koortsen (Claes de Grave 1526, p. 27). Tevens wordt bij hem Agaricus
verwerkt in medicijnen tegen hoofdpijn, tegen fistels, en wanneer men niet kan urineren.
Bij Dodonaeus ontbreekt in zijn Cruijde Boeck uit 1554 de lofzang evenmin en hij zegt
dat veel artsen Agaricus het ‘familie-medicijn’ noemen, omdat het voor allerlei kwalen
gebruikt kan worden:
“(…) want hy oock een seer goede medecyne es veel duechden [deugden] ende
crachten in hebbende / alzoo sal hy van vele gheleerde Medecijns nu ter tijt in
Latijn Medecina familiae / dat es Medecijne des huysghesins ghenaempt wordt”
(Dodonaeus 1554, p. 429).
En dan volgen nog enkele recepten met Agaricus, in azijnsiroop of met wijn, of anderszins, voor een goede stoelgang, tegen vallende ziekte, benauwdheid van de borst, tegen
wormen en ook bij vergiftigingen (Dodonaeus 1554, p. 421).
Lobelius geeft in zijn Kruydtboeck Oft Beschryvinghe van allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren, ende gheboomten uit 1581 eveneens een uitgebreid overzicht van de
‘deugden’ van Agaricus. Het onderstaande citaat is maar een klein deel van Lobelius’
51. Seldien betekent ‘zult gij hem’ (noot Braekman 1971, p. 307).
52. Deze tekst is vrijwel letterlijk ontleend aan de Canon der Geneeskunde van Avicenna uit de 11de
eeuw, in de Nederlandse tekst van de Liber magistri Avicenne uit 1351 (Vandewiele 1965 (a), recept
30, p. 101, 102).
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totale opsomming van de kwalen waarbij Agaricus helpt, maar in ieder geval tegen heuppijn en jicht; het helpt de menstruatie bij vrouwen op gang, werkt bij baarmoederproblemen, en geeft soelaas bij de stoelgang:
“Agaricum is wtter maten goet teghen de crimpinghen des buycks / rouwe humeuren / ende gheborsten leden. Insghelijckx oock den ghenen die van hooghe te
bersten ghevallen zijn (…).Een halve dragme53 met honingazijn enz. tegen heuppijn, fleirsijn ende vallende sieckte. Op de selve maniere inghegheven verweckt
de maentstonden vande vrouwen / ende helpt de ghene die vande moeder ghequelt
zijn. Een dragme of twee met honich water ghedroncken / voor het aenvallen van
de cortsen / benemet beven ende schudden / ende maeckt camerganck” (Lobelius
1581, IIde deel, p. 167, 168).
Ook andere medische boeken uit de 17de eeuw vermelden diverse toepassingen en recepten met Agaricus, zoals het in Leiden uitgegeven Thesaurus et Armamentarium medico-chymicum uit 1641 van Hadrianus a Mijnsicht.54
Een bijzonder recept staat in het Medicijn-boec ende Chyrurgie van Johannis de Vigo
uit 1648, een handboek voor chirurgen, ingedeeld naar verwondingen of kwalen per
lichaamsdeel, en opgebouwd volgens de klassieke indeling van ‘van hoofd naar voeten’
53. Een uitgebreide uitleg van de hoeveelheden die gebruikt worden door de apotheker voor het bereiden van medicijnen is o.a. te vinden bij Schróder (1741, p. 240).
54. In Thesaurus et Armamentarium medico-chymicum uit 1641 van Hadrianus a Mijnsicht staat een
klein aantal samengestelde medicijnen met Agaricus trochiscatus. Het wordt volgens dit handboek
verwerkt in Extractum polychrestum, dat o.a. alle humores in het menselijk lichaam zuivert (p. 68); in
Pulvis sticticus spec diatabaci, tegen allerlei aandoeningen in het hoofd (p. 115); in Syrupus pantagogus, een siroop die zuivert en beletselen in de aderen opruimt (p. 248); in Aqua contra vermes (p. 292).
- In de Chirurgije van Guido de Cauliaco uit 1646, uitgegeven in Amsterdam, staan recepten met Agaricus vooral bedoeld om te purgeren.
- De Pharmacopaea Amstelredamensis (de volledige titel luidt: Pharmacopaea Amstelredamensis, of
d’ Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in ‘t gebruik, konstiglijk bereid worden) uitgegeven in Amsterdam in 1683, de tweede druk van dit farmaceutisch handboek dat een jaar eerder was verschenen, levert drie recepten met Agaricus trochiscatus, een met een
soort Gemberwijn, een met Agaricus-pillen, en een extract, alle drie bedoeld tegen taai slijm en andere
onzuiverheden. De tekst (op p.137) luidt: “Agaricus Trochiscatus Neemt het poeder van dry oncen witte
en ligte Agaricus, maakt hier met Canariwijn, in welke twee drachmen Gember sijn geweikt, Trochisci
van. Sy doen alle slijm en taye vogten uit het lijf purgeren tot een drachme ingegeven.”
- Pilulae agarici [p. 149, 150]; Recipe Agaric Trochiscati, drach tres.Turbith Gummosi. drach quinq.
Pulv. Hierae simplicis Galeni, unc. sem.Trochisci alhandal, Myrrhae, ana drach. duas. Mastiches, Rad.
iridis Florent. Fol. Marrubii, ana drachm. unam. Vini Canarini. q. s. F. Massa. Zy purgeert de borst
van alle dikke, en taye slijm, set alle waterige en slijmige vuiligheden uit het gantsche lichaam af. Dosis
een drachme.
- Pilulae extracti catholici [p. 152] Recipe Pulpae colocynthidis, drach. Seks. Agarici albi, Hellebori
nigri, Pulv. Diarrhodon Abbatis, ana unc. Sem. Uit desen trekt men een tinctuur met brandewijn, welke
in een fles gedaan werd, en in Balneo Mariae geset. Het Pulvis Diarrhodon setten sommige wel alleen
te weiken. Alles warmtjes uytgeparst zijnde, doet daar by het poeder van Aloes Lucidae, unc. Unam.,
Scammonii praep. Unc. Sem., Laat het sagjes uitrooken tot de dikte van pillen. Dit purgeert alle vogten
uit het lighaam. Dosis van een half scrupel tot vier-en-twintig grein.”
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(a capite ad calcem). Het bestaat uit een wassing met Agaricus om het hoofd te zuiveren
en de hersenen te versterken:
“Neemt de asschen ghebrandt van de wtighen-tacken [wilgentakken?] een halve
Schotel vol / ende daer een Looghe af laten door lecken / ende vande Looge
ghehomen 2 potten nats / daer in dese cruyden ghesoden / Salvie/ Majorane /
Camillbloemen ende Roosen (…) Agarici in een doecxken gebonden 2 drach. Nu
ghesoden zijnde / salmen door een doecxken doen / ende den Agaricus stijf uytdouwen / ende daer ‘thooft mede ghewasschen / maer niet stijf wrijvende / ende
wederom schoon afghedrooght / daer na van dien avont niet uytgaen / want dese
wassinge suyvert het hooft/ versterckt de hersenen / ende dient sonderlinge gedaen [en dient alleen maar te gebeuren] inden genen die ‘thooft-wasschen gewent
zijn”( De Vigo 1648, Medicijn-boec ende Chyrurgie, Ie deel, fol. 11).
Een andere opvallende medicinale toepassing van Agaricus is te vinden in het Secreetboek
van Carolus Battus uit 1656, een almanak-achtig boek met allerlei ‘weetjes’.55 Daarin
wordt Agaricus zelfs ingezet tegen benauwdheid bij paarden: “Voor de Amborstigheyt
der Paerden. Neemt Agaricum ende Foenugrecum ende gheeft dat met wijn in” (Battus
1656, p. 63).
Bij de samengestelde medicijnen wordt ook aangegeven welke hoeveelheden nodig zijn
van Agaricus voor de verschillende toepassingen. Petrus Nijlandt zegt in De Nederlandtse
Herbarius of Kruydboeck uit 1673:
“Medicinael gebruyck. Voor verstoptheyt van de Lever, Mildt, Lijf-moeder, Nieren,
Engborstigheyt, Geel-sucht, Gicht, en Vallende Sieckten: Om dese gebreken te
genesen zal men het lichaem suyveren met Agaricus, en van de selve van een tot
twee vierendeel loots met Wijn of Honingh-azijn in geven / of laet’er van twee
tot vijf vierendeel loots in eenigh bequaem nat weecken / en uytgeperst zijnde in
nemen (Nijlandt 1673, p. 333).56
Van Sterbeeck spant met zijn opsomming van de ‘deugden’ van Agaricus in zijn Theatrum
fungorum van 1675 wel de kroon in het volgende overzicht van de buitengewone ‘nature, kracht en ghebruyck’ ervan – voor inderdaad, zoals hij zegt, “in somma het gheheel
lichaem”:
“soo is den Agaricus van kracht alle taeye humeuren te door snijden, ende alle
dicke dun te maecken; hy is oock afvaghende: hy suyvert het verstopt inghewant,
hy maeckt den buyck weeck en reyn, hy gheneest de galsucht die uyt verstoppinghe onstaet, soo vvel de swarte galle, als de andere: hy doet vvater lossen, hy
55. De volledige titel van dit werk van Carolus Battus luidt: Secreet-boeck van veele diversche en
heerlijcke konsten in veelderleye materien, met veel remedien teghen de innerlijcke en uytterlijcke
gebreken der menschen.VVt [Uit] Latijnsche, Francoische, Hooghduytsche ende Nederduytsche autheuren vergadert.
56. Een loot is ca. 15 gram.
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pugeert vanden hoofde af door de cenuen, musculen, rugghe graet, de borst, de
loose, maghe, lever, milt, nieren, in somma het gheheel lichaem: want sommighe
segghen, dat hy oock voor het flerecijn, pluris, en andere qualen goedt is. Hofman
Gasp, Hofm. Lib.I, cap. .2) schrijft, dat den Agaricus in vleesch sop ghebruyckt
(sonder aen te wijsen hoedanighe veelheydt van noode is) ghelooft hetselve seer
goedt te sijn om het soch der vrouwen te vermeerderen.” (Van Sterbeeck 1675,
p. 249).
Een belangrijke bron van informatie vormt nog het in de 18de eeuw tot driemaal toe,
in steeds uitgebreidere versies uitgegeven beroemde Huishoudelyk Woordboek van
Chomel. In de eerste uitgave van 1743 staan onder Agaricus de volgende medicinale
toepassingen vermeld:
(…) De Agaricus is warm en zaam-trekkende, stilt de snydingen des Buiks, de
heup-jigt en moeder-kwaal. Men maakt ‘er ook een stroop af, die niet alleen tegens dezelfde kwalen goed is, maar die ook de gal afzet, benevens andere kwade
vogten, verzagt de hoofdpijn, de S. Jans kwaal, pyn in de Maag en Milt, en doet
water lozen. Als men een weinig daar van voor het aankomen van de afwisselende Koorts neemt, zoo doet het de koude breken en later komen: Is mede een
goed tegen-gift, voor allerhande beeten van fenynige Dieren, weshalve hy ook in
de Driakel komt. Men gebruikt Agaricus wel enkel, zoo men wil, dog beter met
gewaterden wyn getrokken, of op wyn gezet. Het gewigt is van een vierendeel
loots tot een half loot, naar de sterkte van den mensch; anders neemt men van een
agtendeel loots, tot drie agtendeels, in water of wyn.” (Chomel 1743, p. 24, 25)
Het is duidelijk - gezien de grote hoeveelheid bronnen die melding maken van de kwaliteiten van Agaricus - dat er in de krachten van de beroemde boomzwam een rotsvast
vertrouwen bestond, dat het voor van alles en nog wat kon worden aangewend, maar dat
het vooral sterk purgerend was.
Agaricus als handelswaar
Agaricus was in alle apotheken aanwezig, in gedroogde stukken, in poedervorm en/of
verwerkt in pillen en pastilles. Hij werd ingevoerd en verhandeld, en hij moet in behoorlijke hoeveelheden aanwezig zijn geweest, wat in strijd lijkt met het feit dat (bijna) niemand hem uit eigen ervaring aan de lariksboom kende en met het feit dat hij behoorlijk
zeldzaam moet zijn geweest.57 Zoals hiervoor aangegeven, is gezien de beschrijvingen
verwarring en/of opzettelijke verwisseling met andere boomzwammen zeker niet uit te
sluiten.
57. Grienke et al. (2014, p. 567) zegt daarover: “Laricifomes officinalis fruit bodies have been extensively collected for medicinal purposes throughout the whole Alpine area, nearly leading to the extinction of this rare polypore”.Tegenwoordig staat de Larikszwam in Zwitserland op de Rode lijst en draagt
het predicaat ‘kwestbaar’ (Senn-Irlit 2012 [p.2]).
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Agaricus werd verhandeld in een aantal varianten: crudus onbewerkt, heel of in
stukken; praeparatus, geprepareerd: zacht gemaakt / dan wel verpulverd, en trochiscatus,
in de vorm van ‘trochisken’, pilletjes. In het ‘Hollands’ heette hij Lorkenzwam, de naam
die bij Houttuyn (1783) wellicht voor het eerst in druk is vermeld. Ook in Nemnichs An
universal European Dictionary of Merchandise (Londen, 1799) wordt Agaricus als zodanig vermeld, met vermelding van de Nederlandse benaming ‘Lorkenzwam’.
Ook zijn wel enkele gegevens te vinden over de herkomst van Agaricus. Zo meldt
Schröder in zijn Kabinet simplicia uit 1741 dat Agaricus in grote stukken werd toegezonden vanuit Venetië. (Schröder 1741, deel V, p. 72). Venetië was een belangrijk handelscentrum en waarschijnlijk werden ze daar aangevoerd vanuit de Alpen ten noorden van Trente,
waar hij voorkwam, zoals Mattioli al zegt in zijn De Plantis uit 1572 (p. 413). Houttuyn
noemt als gebied van herkomst: de “Gebergten van Switzerland, Graauwbunderland, Tirol
[het Alpengebied] en Dauphiné [in het zuidoosten van Frankrijk]” (Houttuyn 1783, p.
627).
Het Waaren-lexikon in zwölf sprachen der Hamburgischen Commerz-Deputation
zugeeignet door Nemnich uit 1797 geeft behalve informatie over Agaricus ook een prachtig kijkje op het uitgebreide assortiment dat in de landen van het Europa van die dagen
verhandeld werd. Van suikeramandelen tot tabaksdozen, Turks papier, zeilgaren en pistolen; van watermeloen, pinselen, reuzel, vogellijm tot zeverzaad, en van spiegels tot
‘pistasjes’, werkelijk van alles wordt door heel Europa vervoerd. Ook Agaricus behoort
dus tot het assortiment. De beste exemplaren van Agaricus, aldus het Lexikon, komen uit
de Levant (gebied aan de oostkant van de Middellandse zee).58 Minder gewaardeerd zijn
die uit Savoie en Dauphiné.
De (Noord-)Nederlanders ten slotte, die ook in ‘agaric’ handelden (ofschoon
deze in de Nederlanden niet voorkwam), hadden kennelijk geen goede naam. De Franse
Handelsdictionnaire van Andraud uit 1839 vermeldt dat Agaricus weliswaar ook uit
Holland te verkrijgen is, maar dat dat de slechtste is die je kunt kopen, omdat de Hollanders
de hoed van deze paddenstoel frauduleus zouden afschrapen en met krijt bijkleuren (1839,
I, p. 25).59
Tanende roem
Tegen het einde van de 18e eeuw begint de roem van Agaricus langzaam definitief te verbleken. Het eerste deel van de uitgave van Vietz, Abbildungen aller medicinisch ökonomisch-technischen Gewächse, mit der beschreibung ihres Nutzens und Gebrauches (1800),
behandelt twee ‘bekende’ boomzwammen van vroeger eeuwen: Agaricus als ‘Agaricus
albus’ (ook Boletus laricis) 60 en de Boletus igniarius als ‘Agaricus chirurgorum’. Zijn
58. Of het Waarenlexikon van Nemnich uit 1797 helemaal bij de tijd is, is de vraag, want er zijn andere
bronnen die verklaren dat Agaricus rond het begin van de 19de eeuw niet meer uit de Levant kwam (vgl.
Martius 1832, p. 10, 11).
59. Dictionnaire du Commerce et des Marchandises, contenant tout ce qui concerne le commerce de terre
et de mer, Tome I. Paris, 1839. p. 25. L’agaric: “La Hollande en fournit aussi, et c’est de moindre de tous,
parce qu’il a été râpé et frauduleusement blanchi à la surface avec de la craie.”
60. In het derde deel uit 1806 behandelt Vietz namelijk vervolgens uitgebreid de ‘nieuwe’ groep van
Agaricus met de plaatjeszwammen. Het is een min of meer pragmatische oplossing voor het probleem
dat de naam Agaricus door Linnaeus was gereserveerd voor de paddenstoelen met lamellen, terwijl in de
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vermelding is een eerste blijk van de langzame ‘ondergang’ van Agaricus. Kennelijk
is rond 1800 het vertrouwen in (en het gebruik van) Agaricus toch aan het afnemen en
ziet men de moeilijk beheersbare werking steeds meer als een probleem, zeker nu er
kennelijk betere middelen zijn:
“(…) Der von seiner Rinde gereinigte, gut durchhämmerte, weisse, gänzlich
zerreibliche Schwamm wird in den Apotheken unter dem Nahmen zubereiteter
Lerchenschwamm, aufbewahret. Er besisset heftig abführende Arzneykräfte.
Mann kann ihn in Pillen, oder Pulver mit Zucker gut abgerieben, zu einer halben
Drachme auf ein Mahl geben; aber wegen seiner unsichern, oft heftigen Wirkung,
wird er heut zu Tage, da wir an bessern Arzeneymitteln keinen Mangel haben,
sehr selten verordnet.” (Vietz 1800, Vol. I, p. 11, 12)
In de loop van de tijd is er, nu gebaseerd op meer feitelijke kennis, zo langzaam maar
zeker meer bekend over de ‘werkelijke’ Agaricus. Zo schrijft Martius, “Apotheker in
Erlangen und Privatdocenten an derdasigen königl. Universität”, in zijn Grundriss des
Pharmakognosie des Pflanzenreiches (1832) dat Agaricus voorkomt in Hongarije en zuidelijk Tirol, en vroeger uit de Levant kwam. Hij gaat in op de verschillende vormen (fijn,
middelgrof en Rasura dell’Agarico (Abfall) waarin Agaricus verhandeld wordt, zegt dat
uit onderzoek gebleken is dat de zwam een eigenaardige hars bezit en Benzoëzuur61
bevat, en meldt ten slotte dat er ook vaak “kleinen Käfern, Anobium festivum” in voorkomen (Martius 1832, p. 10, 11).
Oude en nieuwere inzichten over Agaricus blijven echter lang naast elkaar bestaan. Zo sluit de Franse Handelsdictionnaire van Andraud uit 183962 nog weer eens
deels aan bij de misvatting over een ‘soort van Agaricus’ die aan eiken groeit, een opvatting die Van Sterbeeck al anderhalve eeuw eerder geprobeerd heeft uit de wereld te
helpen. Wat niet gelukt is, want Andraud zegt namelijk dat er drie soorten Agaricus zijn:
de mannelijke, de vrouwelijke en de valse (‘agaric faux’). Deze laatste wordt verzameld
van de eik of steeneik en is roodachtig en erg zwaar.63 Hij wordt weinig gewaardeerd en
wordt daarom wellicht ‘vals’ genoemd. De drogisten beschouwen deze als ‘minder echt’
dan die welke verzameld wordt van de lariks: “Les droguistes ne regardent comme véritables que ceux qui ont été recueillis sur les mélèzes” (Andraud et al. 1839, p. 25).
medische wereld de naam Agaricus nog volop in gebruik was voor de geneeskrachtige boomzwam.
61. Benzoëzuur is een natuurlijk voorkomende witte kristallijne vaste stof, die o.a. in veel fruit
voorkomt. Het wordt tegenwoordig veel gebruikt als conserveermiddel (E210) in bijv. salades en frisdrank. In kleine hoeveelheden is het gebruik veilig.
62. Arnaud, Inspect. des Cobustibles de Paris (et al.) Dictionnaire du Commerce et des Marchandises, contenant tout ce qui concerne le commerce de terre et de mer, Tome I. (A.-F.). Paris, 1839, p. 25.
“L’agaric faux, ou agaric de chêne, est celui qui se recueille sur ces sortes d’arbres. Il est ordinairement rougeâtre et fort pesant. On l’estime très peu; et c’est probablement ce qui lui a fait donner le
nom d’agaric faux. Les droguistes ne regardent comme véritables que ceux qui ont été recueillis sur
les mélèzes”.
63. Waarschijnlijk gaat het hier om de boomzwam op de Cerriseik, waarvan al bij Van Sterbeeck (1675,
p. 247) sprake is.
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Bijschrift: ‘Agaricus albus Officin.- Boletus laricis Botanic’
bij Vietz (1800, I, p. 10, 11).

De belangrijkste geneeskrachtige eigenschap
van Agaricus
Agaricus werd in de loop van deze eeuwen vooral
gezien als een middel om te zuiveren, te purgeren. In wondbehandeling of bij bloedstelpen werd
hij niet of nauwelijks gebruikt. Daarvoor werden
vooral andere paddenstoelen gebruikt: diverse bovistsoorten en verder Boletus igniarius, ook wel
Agaricus chirurgorum geheten of Agaricus quercinus, die in het handboek van Martius (1832) nog
weer wordt onderverdeeld in Boletus igniarius en
Boletus fomentarius.64 Apotheker Martius meldt
er wel bij dat de Boletus fomentarius wanneer hij bewerkt is voor tondel, niet meer voor
bloedstelpen kan worden gebruikt (Martius 1832, p. 10).
Over het gebruik van Agaricus in purgerende zin (onder de naam van Boletus
Laricis, met als Nederlandse naam ‘Lorkenzwam’) levert ook Houttuyn in zijn
Natuurlijke Historie (1783) enige informatie uit Zwitserland:
“Het Bergvolk kent derzelver purgeerende hoedanigheid, doch gebruikt ze meest
voor de Beesten. Het Extrakt, met water gemaakt, is milder dan de Tinctuur met
Wyn geeft, welke dikwils braaken doet en veel Harst bevat, die door Destillatie
overgaat, naar Terpenthyn gelykende. Hedendaags maakt men ’er, om de gevaarlykheid en dat men veiliger Purgeermiddelen heeft, inwendig weinig gebruik
van.” (Houttuyn 1783, p. 627, 628) .
Het bewijs voor de werkelijk purgerende werking van Agaricus, in de zin van ‘zuiverend’, waarover ook Houttuyn het heeft, is eigenlijk altijd min of meer onduidelijk
geweest, tenzij het bewijs daarin bestaat dat het heftige diarree en heftig braken veroorzaakt.
Naarmate er meer onderzoek gedaan werd naar de werking van medicijnen werd
de kwaliteit van Agaricus in deze dan ook steeds meer in twijfel getrokken. In de tijd
van Houttuyn (2de helft 18de eeuw), lijkt de populariteit van Agaricus– gezien Houttuyns
opmerking dat er tegenwoordig betere en veiliger purgeermiddelen zijn ‒ in ieder geval
al gedaald te zijn.
In de 19de eeuw komt Agaricus in de aloude betekenis van geneeskrachtige paddenstoel steeds minder voor in de farmaceutische handboeken. Hij wordt her en der nog
zeker vermeld, maar nu inderdaad soms ook met de mededeling dat men Agaricus64. Dit zijn resp .de Echte vuurzwam (huidige naam Phellinus igniarius) en de Echte Tonderzwam (huidige naam Fomes Fomentarius), die een apotheker volgens Martius in huis diende te hebben (Martius
1832, p. 10).
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Bijschrift: Pagina uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, febr. 1884, p. 556-557 (Hanlo 1884,
p. 556).

‘trochisken’ (de pilletjes met Agaricus-poeder) maar beter niet gebruiken kan. Zoals in
het 8e deel van de Codex medicamentarius europaeus, pharmacopoea gallica, uitgegeven
in 1818 door de Medische Faculteit van Parijs, waar op p. 73 van Agaricus nog wel in
een samengestelde tinctuur wordt opgenomen, maar op p. 303 genoteerd wordt dat van
de pilletjes die vroeger werden gebruikt om bepaalde geneesmiddelen gemakkelijker te
kunnen innemen, zoals met Agaricus trochiscatus, niet langer een beschrijving wordt gegeven. Agaricus wordt nog wel besproken in het Nederlandse Leerboek tot de kennis der
Artsenygewassen, geschreven door Miquel en in 1838 uitgegeven in Amsterdam. Maar
Miquel geeft aan dat inwendig gebruik van Agaricus inmiddels als geheel ‘obsoleet’,
verouderd wordt gezien (Miquel 1838, p. 335).
Wetenschappelijk onderzoek ten slotte in het laatste kwart van de 19de levert een zeer bescheiden succesje op voor Agaricus, na al die eeuwen van absolute roem. Zijn medicinale
werking blijkt te liggen in de stof agaricine, en deze stof is bij een aantal aandoeningen
effectief tegen symptomen als overmatig zweten (Hanlo 1884, p. 556, 557). Dat wordt
nog eens bevestigd in het gezaghebbende Hagers Handbuch der Pharmazeutischen
Praxis für Apotheker, Ärzte, Drogisten und Medizinalbeamte uit 1919:
“Acidum agaricinicum, Agaricinsäure, Agaricin, Laricin, der wirksame
Bestandteil des Boletus Laricis, bildet ein gelbliches, in Alkohol, heissem Wasser
und Alkalien lösliches Pulver. Es wird gegen übermässige Schweissabsonderung
in Dosen von 0,01 bis 0,06 g angewendet. Vorsichtig aufzubewahren.“
Het is een ietwat ironische wending in de geschiedenis van Agaricus, dat na eeuwen
ingezet te zijn als vooral purgerend middel om lichaamsvochten bij de mens áf te voeren,
de paddenstoel in zijn nadagen de taak krijgt om bepaalde lichaamssappen juist bínnen
te houden.
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Afsluitende samenvatting
De boomzwam Agaricus heeft eeuwenlang een grote rol gespeeld in de geneeskundige
en de botanische geschiedenis van West-Europa. De paddenstoel was zeldzaam en de
auteurs die erover berichtten, zullen hem meestal niet van nabij hebben gekend. Hij
zou oorspronkelijk afkomstig zijn uit het land der Sarmatiërs, een Euraziatisch volk, en
aangevoerd worden vanuit Zuidwest Azië, maar volgens de Italiaanse botanist Mattioli
uit de 16de eeuw werd hij ook gevonden in de Italiaanse Alpen bij Trente (Mattioli 1559,
p. 80). Volgens weer andere bronnen werd hij in de 17de en 18de eeuw vooral aangevoerd
vanuit de Zwitserse, Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. De eerst aangetroffen vermelding
van Agaricus in Nederlandse geschriften wordt gevonden bij de Zuid-Nederlandse arts
Johan Yperman uit Ieper in diens Medicina, boeck der medicinen (1351).
De geneeskracht van Agaricus is eeuwenlang geroemd en hij werd als onderdeel van een
groot aantal recepten tegen alle mogelijke kwalen ingezet. Vooral de ‘vrouwelijke’ vorm
van Agaricus was geschikt en hieraan werden met name purgerende, reinigende krachten
toegeschreven.
Er zijn zeer veel recepten bewaard gebleven waarin Agaricus een rol speelt. Hij was
standaard aanwezig bij de apothekers en werd verstrekt in een soort van platte pillen (trochisken) of hij werd in poedervorm in samengestelde medicijnen verwerkt.
Apothekershandleidingen uit de 17e en 18e eeuw geven gedetailleerde beschrijvingen
van de bereidingswijze.
Agaricus is veruit de meest besproken paddenstoel aller tijden geweest. Ofschoon hij beroemd was vanwege zijn geneeskrachtige eigenschappen, riep Agaricus door de eeuwen
heen echter ook veel vraagtekens op en zorgde hij voor veel verwarring, omdat bijna
niemand precies wist om welke paddenstoel het ging. Dat is met name te wijten geweest
aan de klassieke Grieks/Romeinse schrijvers. Zij wisten evenmin wat Agaricus was en
hebben een aantal tegenstrijdige berichten erover doorgegeven.
In de oudste beschrijvingen, met name die van de Grieks-Romeinse arts
Dioscorides (1e eeuw n. Chr.), wiens werk door de Italiaan Mattioli in de 16de eeuw
becommentarieerd werd heruitgegeven, wordt vermeld dat Agaricus op de wortels van
bomen zou groeien, maar wellicht ook een paddenstoel zou kunnen zijn aan boomstammen. Daarnaast bestond de gedachte dat Agaricus zowel een vrouwelijke als een mannelijke vorm zou kennen. De vrouwelijke, witte vorm van Agaricus was de ‘goede’, en de
harde, zwartere, mannelijke vorm was slecht en had geen nut voor de geneeskunde.
Ook over de boom waarop Agaricus zou groeien, is geen overeenstemming geweest. Genoemd werden vooral de spar en de den, maar ook soms de Cerris-eik in ZuidEuropa, en ten slotte de lariks. De gezaghebbende Italiaanse wetenschapper Mattioli
meldt in zijn werk van 1559 dat hij Agaricus nooit ergens anders op heeft zien groeien
dan op lariks (Mattioli 1559, p. 80) en sinds Mattioli’s uitgave is deze larikszwam, de
zwam op de lariksboom, dan ook beschouwd als de enige echte Agaricus.
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Een definitief antwoord op de vraag welke paddenstoel Agaricus oorspronkelijk zal zijn
geweest, is op basis van de geraadpleegde bronnen niet te geven. Niet alleen zijn de
klassieke bronnen weinig eenduidig, daarnaast kunnen ook resten van oude Germaanse
medische kennis aanwezig zijn geweest in een aantal vroege schriftelijke bronnen, zoals
bij Hildegard von Bingen (Fischer 1967, p. 190, 191) en in de vroege Duitse Herbaria,
waar vermeld wordt dat Agaricus op abies (spar) voorkomt. Diverse naaldbomen speelden bij de Germanen een zekere rol in de geneeskunde. Het is voorstelbaar dat de oude
kennis van het medicinaal gebruik van diverse boomzwammen in andere culturen in de
loop van de afgelopen millennia is ‘overgegaan’ op de Grieks/Romeinse Agaricus.
Mede doordat Agaricus, de Larikszwam, in grote delen van Europa niet voorkomt, zeldzaam was en de meeste mensen hem niet echt kenden, en hij desondanks veel verkocht
werd - los en in bewerkte vorm, als poeder of in losse stukken, is het aannemelijk dat
hij in de praktijk nogal eens zal zijn verwisseld met andere boomzwammen. Om alle
apothekers te kunnen voorzien moet er immers een behoorlijk omvangrijke handel in
Agaricus zijn geweest, waarbij men het waarschijnlijk niet altijd even nauw heeft genomen met betrekking tot de echtheid van de zwam. Mogelijke kandidaten voor die
verwisseling zijn o.a. de Echte Tonderzwam, een aantal Vuurzwammen en wellicht ook
(lichte exemplaren van) de Roodgerande houtzwam. Dat zal deels te goeder trouw zijn
gebeurd, maar zeker ook soms te kwader trouw, zoals de Franse Handelsdictionnaire
van Andraud uit 1839 vermeldt. Volgens Andraud leverden Hollandse handelaren veruit
de slechtste Agaricus. Zij zouden de hoed van de paddenstoel afschrapen en met krijt
bijkleuren (Andraud, 1839, I, p. 25). We kunnen er van uit gaan dat de handelswaar in
deze gevallen niet uit larikszwammen zal hebben bestaan.
Vanaf ongeveer het begin van de 17de eeuw gaat men er definitief van uit dat Agaricus
inderdaad de zwam is die aan de lariksboom groeit. De naam van Agaricus wordt vervolgens door Linnaeus in 1753 in zijn Species plantarum ‘ontnomen’ aan de aloude
Agaricus en toegekend aan een heel andere groep van paddenstoelen, de plaatjeszwammen. Wat zijn beweegredenen daarvoor waren, is nooit helemaal opgehelderd. Martinus
Houttuyn, die het systeem van Linnaeus in zijn uitgebreide Nederlandse werk in 1783
overneemt, behandelt Agaricus desondanks uitgebreid bij zijn bespreking van de boomzwammen. Hij brengt bovendien een groot aantal wetenswaardigheden over de zwam
bijeen. Ook in handelswoordenboeken is er geen twijfel aan het bestaan en de identiteit
van Agaricus, en er wordt aangegeven uit welke streken van Europa de beste zijn te
verkrijgen. In de farmaceutische handboeken en recepten wordt Agaricus zelfs tot in
de 20ste eeuw genoemd. Uiteindelijk is er inderdaad een werkzame stof agaricin in de
larikszwam aangetroffen, die vervolgens bij een aantal ziekten bleek te kunnen worden
ingezet tegen overmatig zweten.
Agaricus is de enige paddenstoel die in Nederlandse teksten altijd met zijn
Latijnse naam genoemd is. Pas vanaf het vierde kwart van de 18de eeuw is hij in het
Nederlands incidenteel soms benoemd als Lorkenzwam, ‘zwam van de lariksboom’.

51

1. Hfdst I Agaricus.indd 51

21-7-2020 21:02:03

52

1. Hfdst I Agaricus.indd 52

21-7-2020 21:02:04

HOOFDSTUK II. PERIODE VAN CA. 1200-1600

		

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt geschriften met Nederlandse namen voor paddenstoelen uit de
periode van ca. 1200 tot 1600. Het gaat in deze vroege periode vooral om Nederlandse
namen die genoemd worden in een klein aantal in het Latijn geschreven werken in de
volgende aandachtsgebieden: geschriften met een medisch karakter, botanische werken,
woordenlijsten en woordenboeken, en geschriften m.b.t. de eetcultuur (zie de ‘Inleiding
en Verantwoording’).
Medische geschriften noemen zelden paddenstoelen naast de Agaricus, de paddenstoel die aan de stam van de lariksboom groeit en die geen andere dan deze Latijnse
naam heeft. Op deze paddenstoel zelf is in het vorige hoofdstuk uitvoerig ingegaan. Hier
wordt meer aandacht besteed aan de andere paddenstoelen en aan de medische werken
waarin ze voorkomen.
De Herbaria, die in eerste instantie gebaseerd waren op de medische kennis uit
de klassieke oudheid, vormden zich na 1500 langzaam om in de richting van steeds meer
wetenschappelijke botanische geschriften, waarvan niet alleen geneeskrachtige planten,
maar alle planten deel gaan uitmaken. De botanische kennis neemt toe, al wordt voorlopig nog voortgebouwd op de structuur en informatie van de ‘oude’ Herbaria. Men krijgt
oog voor de eigenheid van de plaatselijke flora. Dat leidt in de tweede helft van de 16de
eeuw tot een hoogtepunt met het werk van drie belangrijke wetenschappers uit de Lage
Landen, Dodonaeus, Lobelius en Clusius. Er wordt ingegaan op de (deels) Nederlandse
uitgaven van deze botanisten, op de rol van de illustraties bij hun werk en het functioneren van de samenwerkingsverbanden tussen botanisten, verzamelaars van ‘naturalia’,
en uitgevers. De paddenstoelen spelen – behalve Agaricus - vooralsnog een bescheiden
rol. Lobelius is de eerste bij wie een kleine groep ‘eigentijdse’ paddenstoelen wordt
weergegeven.
De kennis van de paddenstoelen krijgt een belangrijke verdieping met het werk
van Clusius, die in de tweede helft van de 16de eeuw in diverse Europese landen planten onderzoekt en beschrijft. Van hem verschijnt in 1601 bij de Officina Plantiniana in
Antwerpen zijn Rariorum plantarum Historia. Het behandelt in een bijlage daarvan de
paddenstoelen die Clusius heeft bestudeerd in Pannonië (West-Hongarije en Oostenrijks
Burgenland) gedurende zijn ‘Weense’ periode, in de jaren 1573-1587.
Hierna wordt ingegaan op de informatie die over paddenstoelen te vinden is in
gedrukte woordenboeken en woordenlijsten, die vanaf het midden van de 15de eeuw
beginnen te verschijnen. Woorden voor paddenstoelen komen daarin regelmatig voor.
Ingegaan wordt met name ook op de woordenboeken van Kiliaan in de tweede helft van
de 16de eeuw. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt kort aandacht besteed aan de
vraag of er bronnen zijn die informatie geven over het nuttigen van paddenstoelen. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de vroegst genoemde namen voor
paddenstoelen.
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Bijschrift: Afbeeldingen van enkele vaak genoemde paddenstoelen, van links naar rechts, van
boven naar onder: Echt Judasoor (Auricularia auricula-judae), Reuzenbovist (Calvatia gigantea),
Echte tonderzwam (Fomes fomentarius). Gepeperde melkzwam (Lactifluus piperatus), Gewone
weidechampignon (Agaricus campestris), Stekelige hertetruffel (‘hertenzwam’) (Elaphomyces
muricatus). (Foto’s: AvdP)
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Zoals al in de ‘Inleiding en Verantwoording’ is gemeld worden in dit hoofdstuk de bronnen in chronologische volgorde per type aandachtsgebied beschreven. Dat heeft automatisch tot gevolg dat auteurs die binnen meerdere aandachtsgebieden paddenstoelen
hebben besproken, ook meermalen aan bod komen en genoemd worden.
Geschriften met Nederlandse namen voor paddenstoelen
Uit het begin van de periode van 1200 tot 1600 hebben we slechts de beschikking over
een klein aantal schriftelijke bronnen, waarin een enkele Nederlandse naam voor paddenstoelen vermeld wordt. Dat doet vermoeden dat paddenstoelen een niet erg grote rol
hebben gespeeld in de maatschappij van toen. Later uit deze periode zijn meer bronnen
aanwezig, maar daarvan is slechts een beperkt aantal in het Nederlands geschreven.
De zoektocht naar Nederlandse namen voor paddenstoelen is in dit onderzoek
gericht op vier specifieke aandachtsgebieden:
A. Geschriften met een ‘geneeskundig karakter’, die zich richtten op (een vorm van)
toegepaste geneeskunde: chirurgische handboeken, beschrijvingen van geneeskrachtige
kruiden: Herbaria, en medische-receptenverzamelingen.
B. Botanische werken en meer algemene uitgaven op het gebied van planten in het latere
deel van deze periode.
C. Woordenboeken, woordenlijsten en vocabularia. Deze worden als mogelijke bron gezien vanuit de gedachte dat wanneer er namen voor paddenstoelen bestonden, deze ook
in woordenboeken enz. zullen voorkomen.
D. Geschriften waarin aandacht wordt besteed aan de eetcultuur in deze eerste periode.

Deze vier aandachtsgebieden komen hierna afzonderlijk aan de orde.
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II A. Geschriften met een geneeskundig karakter
Geneeskundige geschriften lijken op het eerste oog niet voor een zoektocht naar paddenstoelnamen voor de hand te liggen, maar de aanwezigheid in vrijwel alle medische werken van Agaricus, een boomzwam waaraan grote geneeskrachtige kwaliteiten werden
toegescheven, maakt deze bronnen belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt. Daarnaast
worden er sporadisch ook andere paddenstoelen genoemd. De klassieke geneeskunde
met de kennis van geneeskrachtige planten is bovendien de oorspronkelijke bron van
niet alleen onze huidige geneeskunde, maar ook van de huidige botanische wetenschap.
Op Agaricus is in Hoofdstuk I uitgebreid ingegaan.
Chirurgische handboeken of ‘Chirurgijnsboeken’
‘Doctores medicinae’, artsen met een universitaire opleiding, waren tot het einde van
de 16de eeuw schaars. De opleiding tot medicus kon slechts aan enkele Europese universiteiten gevolgd worden, zoals in Parijs, Montpellier,1 Padua, Bologna en Leuven. De
opleiding was voornamelijk theoretisch, en niet praktisch gericht. Een medicus leerde
diagnose te stellen bij inwendige ziekten en schreef medicijnen voor. In de Noordelijke
Nederlanden was het tot in 1575 met de oprichting van de universiteit in Leiden zelfs onmogelijk om een universitaire opleiding te volgen. Na het midden van de 16de eeuw werd
soms door ook de doctores medicinae het mes gehanteerd, maar dan voor anatomische
les aan chirurgijns en hun leerlingen (Van Andel 1981, IX-XI).
Het ‘praktische’ werk, zoals aderlaten, operatieve ingrepen en verband aanbrengen was toevertrouwd aan chirurgijns. Deze ‘praktijkkant’ van het werk maakte dat
zij ook eventueel werden ingezet als deskundige door stadbesturen bij de beoordeling
van en rapportage over lichamelijk letsel bij misdrijven, maar ook voor de lichamelijke
verpleging na opgelegde lijfstraffen en medische hulp aan delinquenten (idem, p. 8-10;
Huizenga 2003, p. 208, 209).
“Vermoedelijk had in de 13e - 14e eeuw geen enkele Vlaamse chirurgijn een
academische graad, maar dit neemt niet weg dat sommigen blijk geven van een
hoge vakkundigheid, vertrouwd zijn met het Latijn en in de werken van de beste
klassieke meesters de basis van hun kennis en praktijk hebben gevonden. Juist dit
superieure niveau is kenmerkend voor de middeleeuwse chirurgie in Vlaanderen”
(Biemans 1999, p. 79).
Beheersing van het Latijn was bij chirurgijns dus lang niet altijd het geval, omdat zij
geen toegang hadden tot de universiteit. Dit in tegenstelling tot de artsen die een universitaire opleiding hadden doorlopen en voor wie het Latijn vanzelfsprekend was. Het
werk van de theoretisch opgeleide artsen bestond:
1. De beroemdheid van de universiteit in Montpellier klinkt door in het episch heldendicht Van den
Vos Reynaerde in o.a. de regels: “Dat mijn vader quam hier in / Vander scolen tot Mompelier, / Dair hi
studeerde der jaren vier / In recepten van medecinen (…)” (Wackers 2002, regels 5933-5936).
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“voornamelijk uit het voorschrijven van dieet- en leefregels, aderlaten, laxeren,
(…) het toedienen van geneeskruiden, welke het zweten of de urine-vloede bevorderden, de pijn stilden, de eetlust opwekten, enzovoort. De voorgeschreven ingrepen (aderlaten etc.) liet hij door een chirurgijn doen” (Lindeboom 1972, p. 18).
Onder de chirurgijns bestonden er grote verschillen in opleiding en kundigheid.
“De meesten waren eenvoudige, ongeletterde lieden, die de mensen – zowel zieken
als gezonden – aderlieten, hun verwondingen en zweren behandelden met verband
en zalven en empirisch misschien ook enige kennis van inwendige ziekten hadden
vergaard, zodat zij ook als medicijnmeester konden optreden. Het waren, om zo
te zeggen, plattelandsheelmeesters. Dikwijls oefenden zij tegelijk het beroep van
barbier uit (…). Behalve rondreizende kwakzalvers waren er ook vrouwen die medische adviezen gaven, de zogenaamde geneesjoffers” (Lindeboom 1972, p. 17).
Bij een deel van de chirurgijns ontstond op enig moment behoefte aan vakliteratuur in
de volkstaal omdat de Latijnse geschriften voor hen niet toegankelijk waren. Talrijke belangrijke in het Latijn geschreven chirurgieboeken werden dan ook al spoedig vertaald.
Het zijn de betere chirurgijns die deze noodzaak voelen en zorgen voor de benodigde
vertalingen. Yperman, een 14de-eeuwse chirurgijn uit Ieper, geeft als reden daarvoor aan
dat hij:
“veel concurrentie (had) van kwakzalvers, leken, ‘toverkollen’ en dergelijke en
zich, in tegenstelling tot al deze kwakzalvers, wilde baseren op waarheid” (Van
Leersum 1912, Cyrurgie, p. XXII; vgl. Huizenga 2004 (p. 26).2
Een overzicht van de chirurgieën uit de 14de en 15de eeuw die in Nederlandse vertaling
zijn uitgegeven, is te vinden bij Huizenga (2003).3
2. De klacht van Yperman zal wellicht wel op feiten gebaseerd zijn. Ook in de 17de eeuw zijn er berichten over charlatans en bedenkelijke figuren onder chirurgijns. Zo omschrijven bijvoorbeeld in de
periode 1659-1677 de notulen van de kerkeraad in Baambrugge (provincie Utrecht), de gedragingen
van een chirurgijn aldaar als “van dronckenschap en ongebonden lossigheyt”. Deze chirurgijn wordt
onder censuur gesteld. Zijn opvolger begaat in 1677 “eenige feyten seer ruchtbaer in ’t Dorp” en de
kerkeraad heeft de grootste moeite te zorgen dat de man niet “obstinatelyck in syn sonden voortgaet”.
(Grevenstuk 1924, p. 1536, 1537).
3. Het gaat daarbij om de belangrijkste geneeskundige werken van die tijd, zoals o.a. de Chirurgie van
Albucasis, door Bruno Longoburgensis, en de Cirurgia van Willem van Saliceto (Huizenga 2003, p.
113, 116, 117). Deze chirurgische werken geven aanwijzingen voor de behandeling van een breed scala
aan verwondingen. Inhoudelijk zijn deze behandelingen geordend naar de ‘volgorde’ in het menselijk
lichaam, zoals in die tijd gebruikelijk was, namelijk ‘van hoofd tot voeten’ (a capite ad calces). Van
groot belang was ook de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan. Van zijn werk zijn verschillende
vertalingen gevonden, uit de 14de eeuw (Zuid-Nederland; eerste helft 15de eeuw, Noordoostelijk Nederland), en midden 15de eeuw (1460), en een vertaling uit Noord Nederland, het zgn. ‘Amsterdamse Handschrift’, met de titel Dit is de tafel vanden Groten Lanfranc (Jongen & Jonkman 2015, Inl.,
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In veel van deze werken wordt regelmatig Agaricus genoemd.
De Cyrurgie en Boek van Medicine van de hiervoor genoemde Jan Yperman, ca.
1310, behoren tot de bekendste medische geschriften die direct in de volkstaal werden
geschreven.4 Ook bij Yperman wordt de boomzwam Agaricus aangetroffen. Ypermans
werk was in zijn tijd waarschijnlijk zeer beroemd en wijd verbreid. De inhoud ervan is
voor het grootste deel, zoals vaak bij deze werken, ontleend aan oudere auteurs, maar
werd door de auteur aangevuld met eigen ervaring en kennis. Vooral het gedeelte over
de chirurgie zelf, het ‘snijden’, laat Ypermans kwaliteiten zien. Hij was een kundig ‘snijer’, en hij had een afkeer van bijgeloof (al zal de hedendaagse lezer wel degelijk veel
recepten en middelen die hij behandelt, als bijgeloof bestempelen). Desalniettemin laat
hij zien dat de heelkunde op een aantal punten inderdaad vanuit een meer wetenschappelijker instelling werkt.
Goede chirurgijns zorgden er dus voor dat ze een exemplaar van de belangrijkste medische werken (in vertaling) in huis hadden. Aangezien die in deze periode nog
met de hand overgeschreven moesten worden, was men behoorlijk selectief in wat men
uitzocht, en waren uittreksels van de tekst van sommige werken voldoende. Een van deze
vroege ‘verzamelingen’ van teksten op het gebied van geneeskunde is het Handschrift
van Jan van Aalter (ca. 1350), van wie verder vrijwel niets bekend is. De verzameling
is inhoudelijk van hoog niveau en dat maakt het waarschijnlijk dat Jan van Aalter een
hoogopgeleid chirurgijn was. De bundel omvat het medisch handboek van Avicenna,
de twee werken van Yperman, een tractaat over uriscopie (het ‘lezen’ van de urine, wat
een belangrijk onderdeel van de geneeskunde in die tijd was), en verschillende andere
medische tractaten en recepten (Biemans 1999, p. 77).
Los van de hierboven genoemde Agaricus die in al deze werken figureert, komen paddenstoelen in deze chirurgische geschriften niet vaak voor. In de gevallen waarin ze vermeld worden, gaat het meestal om (behandeling van) vergiftigingen die door
paddenstoelen veroorzaakt worden. Uitzondering is Scellinck van Thienen5 ( ca. 1343),
die in zijn Boeck der surgien een opvallende vergelijking maakt:
Deschamps 1987, p. 469-472 ). Naast anatomische en chirurgische paragrafen bevat dit laatste manuscript ook erg veel medische ‘recepten’, waarin voor wat betreft de paddenstoelen alleen Agaricus
figureert.Ook Lanfrancs Cirurgia parva, de ‘kleine chirurgie’, was een belangrijk handboek waarin
de auteur in een notendop vermeldde wat absoluut nodig was in de chirurgische praktijk (Huizenga
2003, p. 123). Verder moet ook het werk van de Jonghe Lanfranc worden genoemd als een belangrijk
naslagwerk (Müller 1968, p. 75-103; Huizenga 2003 p. 151). Het werd geschreven vóór 1350 en heeft
een grote verspreiding gekend, tot ver in de 17de eeuw. Een Nederlandse versie/bewerking ervan werd
in de jaren dertig van de 16de eeuw uitgegeven.
4. Yperman wordt door de huidige Nederlandse Vereniging voor plastische chirurgie NVPC beschouwd
als een van de eerste plastisch chirurgen, vanwege de beschrijving en vermeende herstelling van de
hazelip (bron: webpagina NVPC).
5. Het Boeck der surgien van Thomaes Scellinck van Thienen is een Nederlands chirurgisch handboek uit 1343 met aanwijzingen voor wondbehandeling en aanwijzingen hoe men diende om te gaan
met brandwonden (teksteditie door Van Leersum 1928). Scellinck van Thienen gebruikt, zoals hij in
zijn voorwoord aangeeft, o.a. de “glossen der vier meesteren”, waaronder Platearius (Circa instans)
(Vandewiele 1970, p. 9).
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“Nata is een gheswel alsoe groot als een campernoel ende is van overtolighen
vleesche ende moru [moerbij?] ende en sweert niet noch en doet niet herde seer
noch en is niet heet noch en slaet (...).“(van Leersum 1928, p. 114)
Naar welke soort van paddenstoelen dit citaat verwijst, is niet duidelijk. Het kan zijn dat
het gezwel doet denken aan een bovist-achtige, maar ook aan de bolle kop van jonge
eetbare paddenstoelen als Agaricus campestris. Dit citaat laat zien dat paddenstoelen
in ieder geval ook toen al, in de eerste helft van de veertiende eeuw, behoorden tot
een bij de lezers kennelijk bekend visueel beeld. Het woord campernoel, ontstaan uit
het middeleeuws Latijnse campinolius (Italiaans campignuolo) ‘op het veld groeiende
plant’6 was in ieder geval toen reeds bekend en werd voor diverse soorten paddenstoelen
gebruikt, ook voor Agaricus (zie hierna).
Medische receptenverzamelingen
Medische receptenboeken hebben al vanaf het begin van de vroege Middeleeuwen bestaan (Sigerist 1977, p. 186). Ze geven samen met Herbaria (zie hierna) een overzicht
van de medicijnen waarmee in de Middeleeuwen getracht werd ziekte en gebrek te lijf
te gaan. Deze medicijnen waren meestal plantaardig. In de medische receptenlijstjes
staat meestal de ziekte centraal, en geeft men aan welke medicijnen daartegen gebruikt
konden worden.7 In de Herbaria staat de plant zelf centraal, wordt een overzicht gegeven
van geneeskrachtige eigenschappen ervan, en wordt vervolgens meer of minder uitgebreid beschreven tegen welke kwalen de betreffende plant gebruikt kon worden.
De gegoede burger kon op doktersrecept de medicijnen bij de apothekers verkrijgen. De gewone man had daar de financiële middelen niet voor en behielp zich met
huis-tuin-en-keukenmiddeltjes uit deze ‘volksrecepten’, waarbij de geneeskrachtige
plant (maar ook wel andere ‘medicijnen’ als dierenbotjes, reptielen, rituele spreuken of
gebeden) zelf verder niet werd beschreven. Hoe men er aan moest komen, werd evenmin aangegeven, maar het valt aan te nemen dat ze, net als tegenwoordig nog in vele
6. Bron: Woordenboek der Nederlandse Taal WNT.
7. Deze receptenlijstjes vormen een kleinere lijn binnen de ‘recepten’-literatuur (Sigerist 1977, p. 186)
die loopt vanaf de Romeinse schrijver Plinius (1ste eeuw n. Chr.) naar handschriften van Antidotaria met
eenvoudigere en goedkope middeltjes bestaande uit allerlei kruiden (en voor een klein deel dierlijke onderdelen en mineralen). De middeltjes werden in Latijnse versie waarschijnlijk vooral doorgegeven via
de monniken in kloosters, en verschenen later in verzamelingen die vaak in de volkstaal zijn geschreven
(Sigerist 1977, p. 171, 172). Latijnse verzamelingen van deze ‘huismiddeltjes’ vanaf de 5de eeuw zijn,
meent Braekman (1970, p. 7), talrijk overgeleverd, maar de meeste zijn niet gedrukt en over hun invloed op latere antidotaria en receptenboeken is nauwelijks iets bekend. De middeltjes zijn bedoeld tegen een groot palet aan aandoeningen, en zijn vaak ingedeeld naar type medicijn: antidota (tegengiffen)
bij elkaar, drankjes bij elkaar, zalven bij elkaar, enz. De kwalen worden vervolgens vaak ook weer in
volgorde ‘van boven naar beneden van het menselijk lichaam’ behandeld. De verzamelingen bevatten
recepten voor zalven, pillen en drankjes, en middelen voor het tegengaan van ontstekingen en koortsen,
tegen vrouwenkwalen, voor het opwekken van geboorte, tegen huidaandoeningen, enz. De geneesmiddelen bestonden niet alleen uit (aftreksels van) kruiden, plantwortels en bladeren, maar ook uit schaafsel van stenen, delen van dierlijke botten en andere dierlijke materialen (Sigerist 1977, p. 168-172).

59

2. Hfdst II 1200-1600.indd 59

20-7-2020 19:21:59

niet-westerse landen, gewoon op de markt te verkrijgen zullen zijn geweest.
Agaricus komt regelmatig voor in de medische recepten. Nederlandse vermeldingen van andere paddenstoelen in receptenbundels zijn schaars. In een viertal handschriften met ruim 1300 recepten uit de 15de eeuw wordt een (algemene) Nederlandse
benaming voor paddenstoel slechts éénmaal aangetroffen en wel in een handschrift uit
Gent, van kort na 1450, als geneesmiddel tegen ‘drope’, een van de vele huidziekten die
toentertijd voorkwamen8:
“(Jeghen drope): Neemt campernoele9 ende wrijfter tser mede, hets goet.”
Herbaria
De term ‘Herbaria’ staat hier voor alle geschriften waarin geneeskrachtige planten een
belangrijke plaats innemen, variërend van grote geïllustreerde uitgaven met uitgebreide
beschrijvingen van geneeskrachtige planten tot eenvoudige kruidenlijsten. Herbaria
leveren een overzicht van de simplicia, de ‘enkelvoudige medicijnen’. Ze hebben een
lange geschiedenis en zijn gebaseerd op een omvangrijk, vroeg voorbeeld uit de tijd van
Salerno: de Circa instans van Platearius voor de enkelvoudige medicijnen. Deze Circa
instans, zo genoemd naar de beginwoorden ervan, maar ook wel getiteld De simplicibus
medicinis (‘Over enkelvoudige medicijnen’) omvatte een totaal wereldbeeld, vormgegeven als een encyclopedische behandeling van alles wat er op deze aardbol bestaat
en ertoe doet. De planten met geneeskrachtige eigenschappen vormden een belangrijk
onderdeel daarvan (Huizenga 1997, p. 72-73). Paddenstoelen hebben er nooit een grote
plaats in, maar worden wel met een zekere regelmaat in enigerlei vorm vermeld. Een
voorbeeld is Brant10 (Dodonaeus 1554, p. 513).
Bij de Herbaria staat, zoals gezegd, de plant met zijn toepassingen centraal:
bij de beschrijving ervan worden ook de geneeskrachtige eigenschappen van de plant
vermeld. Belangrijke klassieke bron van deze kennis is het werk geweest van Pedanius
Dioscorides (40-90 n. Chr.) die in zijn De materia medica een uitgebreid overzicht gaf
van geneeskrachtige kruiden en hun werking. Maar ook auteurs als Plinius, Galenus en
Hippocrates worden vermeld, zoals bijvoorbeeld door Dodonaeus in diens De frugum
Historia. Al in de vroegste Herbaria wordt ook Agaricus vermeld, samen met zijn geneeskrachtige eigenschappen.
8. Braekman 1970, p. 169 en 417. Recept 292. “verscheidene soorten huidziekten werden aldus [drope]
genoemd, vooral echter jeuksel en schurft; naar middeleeuwse opvatting kan schurft ontstaan uit het
bloed en dan is de remedie aderlaten; komt het voort uit andere humeuren dan zal men purgeren, daarna baden en ten slotte insmeren met zalf waarvoor verscheidene formules worden aangegeven in het
Lib. Avic. 82-83.”
9.‘Campernoelle’ werd in de Zuidelijke Nederlanden meest als algemene naam gebruikt; in de Noordelijke Nederlanden komt men in de teksten hoofdzakelijk ‘paddenstoel’ tegen.
10. Het voorkomen van Brant in Herbaria lijkt er op te wijzen dat Kruidenboeken, Herbaria, oorspronkelijk plantenboeken zijn geweest waarin alle planten waarvan de kennis erover op enigerlei wijze van
belang was, werden opgenomen. Brant is immers alleen maar schadelijk voor het koren, en bezit geen
geneeskrachtige kwaliteiten.
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Het hoogtepunt van de Herbaria ligt aan het einde van de 15de eeuw en de
eerste helft van de 16de eeuw. Het succes ervan hangt voor een groot deel samen met de
toegenomen mogelijkheden van de boekdrukkunst, waardoor de gedrukte teksten ook
nog eens begeleid konden worden door illustraties, een absoluut novum, ook al waren de
afbeeldingen voor de begrippen van onze tijd nog van povere kwaliteit. Daarnaast was
men dankzij de boekdrukkunst sneller en beter op de hoogte van de bestaande kennis
van de klassieke schrijvers, die immers in eerste instantie de voornaamste bron waren
van de kennis van de geneeskrachtige planten. Werken van een groot aantal klassieke schrijvers werden opnieuw uitgegeven en/of vertaald. In de meeste herbaria werd
Agaricus vermeld, en vaak ook voorzien van een afbeelding van een boom met enkele
boomzwammen aan de stam (zie Hoofdstuk I).
De Middeleeuwse Herbaria waren niet, zoals in onze tijd meestal verstaan wordt, verzamelingen van gedroogde planten, maar boeken met afbeeldingen en beschrijvingen
van geneeskrachtige planten, zodat je de plant kon leren kennen (Vandewiele 1965 (a),
p. 165). In de Herbaria, zeker in de latere, wordt naast de afbeeldingen ook steeds meer
informatie gegeven over de plant zelf, meestal volgens een min of meer vast stramien,
met a) de beschrijving van de plant, b) de naam en de namen die de plant in andere talen
heeft, c) eventueel de plaats waar de plant groeit, d) de tijd van bloei, e) de natuur van de
plant volgens de humorenleer, de vier lichaamssappen,11 f) de geneeskundige kracht en
werking van de plant en ten slotte g) eventueel de bijwerkingen (‘hindernissen’) en wat
je daartegen kunt doen (‘verbeteringen’).
Deze plantenboeken/kruidenboeken waren daarmee vooral bedoeld om de
kennis door te geven met betrekking tot het cultiveren en gebruiken/klaarmaken van
planten in de geneeskunde. Vaak werden de planten in kloostertuinen gekweekt, zoals
bijvoorbeeld de aanwijzingen voor de aanleg en ontwikkeling van een kruidentuin aan
het Hof van Karel de Grote laten zien in het het werk Capitulare de Villis uit eind 8ste
eeuw (Baumann & Baumann 2010, p. 14).
Het nut of de ‘kracht’ van de kruiden was gebaseerd deels op analogie van de
plant met een deel van de menselijke anatomie (de zogenaamde ‘signatuurleer’, zoals
bijvoorbeeld het longkruid dat op het blad witte vlekjes heeft vergelijkbaar met die op
de menselijke long),12 deels op elementen van de leer der humoren. De teksten laten
overigens ook zien dat de grens “tussen geleerde geneeskunst, magie en bijgeloof” heel
onscherp is (Boelaert 2014, p. 142; Lie 2002, p. 200, 202).
Illustraties van paddenstoelen in Herbaria
Illustraties speelden een grote rol in de vroegste Herbaria en Agaricus werd vaak afgebeeld. Ook andere paddenstoelen werden daarin meegenomen, in ieder geval in de
11. Zie voor een meer uitgebreide bespreking hiervan verder Hoofdstuk I.
12. Deze leer kende nog lange tijd gerenommeerde vertegenwoordigers, zoals William Coles, Engels
botanist, met diens Adam in Eden: or natures paradise (1657), waarin hij van de medicinale planten
naast de kwaliteiten ook de ‘signaturen’ aangeeft.
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Bijschrift: Afbeelding van paddenstoelen in Ortus Sanitatis
van 1491, p. 195. University of cambridge, Digital Library.
Non Commercial 3.0 Unported License (CC-BY-NC 3.0)

Zuid-Europese landen als Italië, waar van oudsher
een paddenstoelen-eetcultuur aanwezig was. Van
sommige paddenstoelen bestaan zeer vroege, soms
fantasierijke illustraties, zoals die in Tacuinum
sanitatis13 uit 1390 van donkergekleurde truffels
(paddenstoelen die ook tegenwoordig nog een delicatesse zijn). Ze groeien volgens de ingekleurde
illustratie in de editie uit 15de eeuw op een soort van
stenige terrassen.14 Volgens een andere, iets afwijkende en niet ingekleurde versie groeien ze op stelen
boven de grond en lijkt het geheel het meest op een
stinkzwam (Arano 1976, p. 101).
Ainsworth (1976, p. 35) memoreert de wat
grof uitgevoerde houtsneden van plaatjeszwammen en truffels in Ortus Sanitatis van
1491, die wordt genoemd als een van de eerste afbeeldingen van ‘echte’ paddenstoelen.
Er bestaat echter ook al een afbeelding van paddenstoelen (drie zwammen met hoed en
dunne steel) in een uitgave van De materia medica van Dioscorides uit het midden van
de 10de eeuw, aanwezig in The Morgan Library & Museum in New York.15 Een vroege,
meer verfijnde en zeer herkenbare afbeelding van de cantharel staat in de (her)uitgave
van het Kraüterbuch van Eucharius Rösslin, uitgegeven in 1546 in Frankfurt.16
Kennis uit nauwkeurige eigen waarneming speelt in deze vroege vermeldingen
nog nauwelijks een rol. Dat geldt ook voor de illustraties van Agaricus. De meestal
enigszins rudimentaire afbeeldingen met behulp van houtsneden werden bovendien
vaak, zoals nog lang het geval zou zijn, als ze maar enigszins bruikbaar waren, voor
meerdere uitgaven gebruikt of gekopieerd, of overgenomen door andere uitgevers.
Nederlandse Herbaria zijn uiteraard niet los te zien van de min of meer gelijktijdige, parallelle ontwikkelingen in de andere landen in West-Europa. De primeur van
13. Tacuinum sanitatis, toegeschreven aan de Arabische arts Ibn Butlan (11de eeuw), gebaseerd op de
erfenis van de Griekse oudheid en geschreven vanuit de gedachte dat gezond leven gebaseerd is op een
balans tussen de menselijke behoeften. Rond 1250 zag in Zuid-Europa een Latijnse vertaling het licht.
In de 14de eeuw verschenen diverse geïllustreerde versies ervan in Noord-Italië. De illustraties zijn vaak
prachtig en geven – naast een beeld van de inrichting van de feodale maatschappij - een idee van welke
groenten en vruchten er toentertijd bekend waren en hoe men ze wel of niet diende te gebruiken in een
gezonde voeding (Daunay et al. 2009, z.p.; van Winter 2017, p. 391-393).
14. Vgl voor een betere afbeelding: https://www.alamy.com/stock-photo/tacuinum-sanitatis-14th-century-medieval.html
15. Bron: http://ica.themorgan.org/manuscript/page/512/143825
16. Dezelfde afbeelding, dit keer ingekleurd, staat ook in Lonicerus’ (Lonitzers) uitgave van Botanicon
Plantarum historiae uit 1565, eveneens in Frankfurt.
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de oudste plantendruk heeft de stad Rome, met de Pseudo-Apuleius Platonicus in 1481.17
Het is een incunabel (wiegendruk) met ca. 130 afbeeldingen van geneeskrachtige planten. In Duitsland volgt in 1483 het Promptuarium Medicinae, eveneens een incunabel, in
het Latijn. In 1485 wordt Gart der Gesundheit in Mainz gedrukt, met als auteur Johann
von Kaub (Johan de Cuba). De verschillende uitgaven ontlenen hun gegevens steeds
aan oudere uitgaven. Daarnaast worden in diverse universiteitssteden botanische tuinen
aangelegd waarin kruiden werden gekweekt, ten behoeve van het onderwijs in de medische wetenschap. Kennis van de specifieke planten uit de eigen omgeving van de auteurs
is in de gepubliceerde werken nog niet aan de orde. Spoedig echter verandert dat. Ook
herdrukken of vertalingen van oudere werken worden in toenemende mate aangevuld
met eigen waarnemingen. Een voorbeeld daarvan is het Buch der Natur van Konrad von
Megenberg, gebaseerd op het werk van Thomas van Cantimpré, Liber de natura rerum
[“Boek over de natuur der dingen”]. Het was een soort van encyclopedie uit ongeveer
1245 (en mede gebaseerd op de Circa instans). Dit Buch der Natur, het eerste in het
Duits geschreven werk over de natuur, verscheen in het laatste kwart van de 15de eeuw en
kende veel herdrukken. Uit deze periode stamt ook het aanhangsel over ‘Schwammen’,
waaruit ook enige ‘eigen’, d.w.z. niet uit klassieke literatuur overgenomen kennis lijkt
te spreken (Pfeiffer 1861, p. XLVIII). Konrad von Megenberg heeft het niet zo op paddenstoelen: ze zijn giftig en je kunt ervan doodgaan. Von Megenberg is waarschijnlijk
de vroegste bron in West-Europa die de Vliegenzwam niet alleen noemt, maar ook het
dodelijke effect van het eten ervan op vliegen beschrijft (Pfeiffer 1861, p. 401, 402).
Een ander voorbeeld is de Duitse uitgave van 1531 van het werk van Petrus de
Crescentijs, onder de titel Vom Ackerbau, Erdwücher und Bawlaüte. Daarin wordt een
kort hoofdstuk opgenomen over ‘Schwammen’ met daarin ook waarnemingen uit het
eigen land: “In unseren Landen würt funden ein schwam˜ dick und breyt (...) un˜ genant
schnocken/ oder fliegen schwam˜ ” (VandeVelde 1927, p. 19).
Nederlandse namen van paddenstoelen in Herbaria (en de voorlopers daarvan)
Voor wat betreft de Nederlandse namen van paddenstoelen is de vroege geschiedenis
karig. De bescheiden reeks Herbaria met Nederlandse paddenstoelvermeldingen wordt
aangevoerd door een zeer klein Herbarium, eigenlijk meer een ‘plantenlijstje’, dat niet
in de schaduw kan staan van de grote ‘officiële’ Herbaria, maar wel als eerste (voor
zover tot nu toe bekend) een Nederlandse benaming levert. In dit Oudwestvlaamsch
Herbarium uit ca. 1220, dat slechts uit één pagina met (Latijnse) plantennamen bestaat,
heeft de onbekende copiïst van dit handschrift boven het merendeel van de opgesomde
Latijnse plantennamen het Zuid-Nederlandse equivalent geschreven. Boven het Latijnse
woord fungus (paddenstoel) staat banet geschreven, een oud Vlaams woord voor baenst
17. De Pseudo-Apuleius is gedrukt “naar een kopie, die door de lijfarts van paus Sixtus IV (1444-1487)
werd gevonden in het klooster van Monte Casino. Het is een voorschriftenboek voor medicijnen, waarin 130 afbeeldingen van geneeskrachtige planten staan”. (Bron: https://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/kruidenboeken07.htm)
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-‘tondel’18 (Jacobs 1930, p. 193). Tondelzwammen,19 en ook bovisten, waren basismateriaal voor tonder/tondel. De zachtere kern van veel boomzwammen en het zachte
binnenste van bovisten was in gedroogde, bewerkte en uiteengerafelde vorm geschikt
om met vuursteen aan het branden/gloeien te krijgen. Waarschijnlijk was in die tijd het
Latijnse woord fungus niet alleen de benaming voor paddenstoel in algemene zin, maar
bij de anonieme kopiist van het handschrift ook de aanduiding van een aantal soorten
(boom)zwammen en waarschijnlijk ook bovist-achtigen, waarmee vuur gemaakt kon
worden (zie hiervoor ook Hoofdstuk V). Jacobs (1930, p. 193) meent weliswaar dat het
gaat om een boomzwam, maar er kan dus ook een bovist zijn bedoeld.
Het is een betekenis die ook wordt gevonden in de Nederlandse versie van de
Circa instans (4de kwart van de 15de eeuw; de oorspronkelijke Latijnse versie is van ca.
1150) en in de Theutonista (1477).20 Maar ook in veel latere eeuwen, zoals bij Guido
Gezelle, is dit woord in verbasterde vorm voor ‘tondel’ nog springlevend.21 Gezelle gaat
er overigens van uit dat het woord slaat op een bovist (een van de soorten bovisten), en
niet op de Tondelzwam.
Rond 1970 werden twee handschriften teruggevonden met een Nederlandse
vertaling van de hierboven genoemde Circa instans. Het gaat om een handschrift uit de
14de eeuw (1377) en een uit eind 15de eeuw (Vandewiele 1970, p. 10). Circa instans is een
voor die tijd uiterst praktisch handboek en is volgens Huizenga vooral geschreven voor
artsen (doctores medicinae), die gewend waren zelf de medicijnen te bereiden. Het was
bedoeld om hen een steun in de rug te geven tegenover de op dat moment zich ontwikkelende beroepsgroep van de apothekers. Het boek krijgt een enorme navolging, niet alleen
onder de artsen, maar ook onder de apothekersgroep die daardoor een standaardwerk
kreeg voor hun eigen beroep (Huizenga 1997, p. 72,73). Kopieën van de handleiding
zijn gevonden tot in Armenië. Het is in de eeuwen daarna veelvuldig gekopieerd en
gebruikt.
18. Banet of ook baenst komt ook voor in de betekenis van vonc of voncke (Kiliaan, 1588, Lambrecht,
Naembouck 1546). Joos (1900) geeft voor Baanst: ‘tondel’ en verwijst o.a. naar Kiliaan. Jacobs (1930,
p. 193) wijst op de betekenis van banst of baenst in de betekenis van ‘riet’, ‘rieten mandje/doosje’,
waarin o.a. tondel bewaard werd. In dat geval heeft de inhoud de naam van de ‘verpakking’ gekregen
(totum pro parte). In Pijnenburg et al. 2001, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, komt banet eveneens voor, met alleen de vermelding van ‘paddenstoel’. Verwantschap met het eveneens genoemde
banst, baenst, (“Ronde korf van stroo of biezen”) wordt daar niet genoemd.
19. Tondelzwammen die in het huidige Nederland en België voorkomen, worden tegenwoordig onderscheiden in drie soorten: Echte Tonderzwam (Fomes fomentarius), Platte tonderzwam (Ganoderma
lipsiense), Dikrandronderzwam (Ganoderma adspersum). Ze zijn waarschijnlijk alle drie wel gebruikt
voor het bereiden van tondel en komen in ieder geval tegenwoordig algemeen tot zeer algemeen voor.
20. Zie hierna onder ‘Gedrukte woordenboeken en woordenlijsten’.
21. Eeuwen later noteert Schuermans (1870) in zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon voor baanst, of
baant: “Dit woord is door geheel Westvl. gebruikt voor het brabantsche vonk en het hollandsche tintel,
tonder of tondel: zoo droog als baanst, elders zoo droog als vonk of als poeder. Zoo zegt men baanstlâ,
baanstlade, voor vonklade, alsmede in Limb. baantschotel voor tondeldoos.” Guido Gezelle, Loquela,
(1881-1895, heruitgave 1946, p. 95) vermeldt onder het lemma Bulst “= Baanst, banst, benst, stuifzwam. Lycoperdon L. vroeger gebezigd om vier in te slaan – ‘Met bulst sloeg men eertijds vier’.”
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De Nederlandse namen voor paddenstoelen (fungus) in deze uitgaven (1377
en einde 15de eeuw) van de Circa instans zijn: Padden stoele, Padde stole, Bult/bilte,
Driesschelinghe, Tonder, tondel.22 Opvallend is het woord driesscheling, een benaming
die verband houdt met het woord driesch, dat ‘gemeenschappelijke weidegrond’ betekent.23 Het komt in later eeuwen niet meer voor als paddenstoelnaam.24 En ook hier
wordt het woord fungus onder meer vertaald als tonder/tondel, waarmee dus weer de
Tonderzwam, maar ook een bovist kan worden bedoeld (zie ook Hoofdstuk V).
In deze vroege periode worden ook andere Nederlandse werken uitgegeven, die minder
of meer verwantschap of gelijkenis vertonen met Circa instans.25 Uit 1485 stamt Van de
eygenscapen der dingen, een vertaling van het in de 13de eeuw in het Latijn onder de titel
De proprietatibus rerum geschreven werk van Bartholomeus Anglicus (Bartholomeus
Engelman).26
22. Deze namen wijzen volgens Vandewiele op een ‘Hollandse’ bewerker, en minder op ‘Brabantse’
invloeden (Vandewiele 1970, p. 170).
23. Driesschelinghe, naar driesch, gemeenschappelijke (arme) weidegrond. Zie: driesch ‘braakland,
onvruchtbare plek’, mnd. drêsch ‘braakland’, nnd. dreis ‘onbebouwde akker waar het vee graast’. Het
woord is in verspreiding beperkt tot de (met name Zuidelijke) Nederlanden en Westfalen (Van Berkel
& Samplonius 2018). Ook Schuermans (1870): “In Limb. is driesch nog eene weide, gewoonlijk openbaar, met talrijke boomen beschaduwd, zoodat er niets kan op wassen dan slecht gras, dat door het vee
wordt afgebeten. Deze weiden liggen veelal dicht bij de huizen. In N.-Br. en de Kemp. heeft dries ook
cene soortgelijke beteekenis, namelijk die van weide, dicht bij of aan de wooningen vast, waarop men
bleekt.” Paque (1896, p. 93): “gezegd te Hoogstraten en omgeving: Een dries is een slechte weide of
een grazig stuk land van weinig waarde.” Ook Joos (1900) vermeldt in zijn Waasch Idioticon het woord
dries: “oude klaverakker waar de tweede en derde snede reeds afgemaaid is”. Het woord dries komt ook
voor in Duitsland, zie bijv. Deutsches Rechtswörterbuch (DRW), onder ‘driesch’ en Th. J. Lacomblet
(1832, p. 130) in:. Archiv für geschichte des Niederrheins. Düsseldorf.
24. Paque (1896, p. 93) vermeldt nog wel de plantennaam Driesbloem die in het Vlaamse Hoogstraten
en omgeving gebruikt wordt voor het madeliefje. “Een dries is een slechte weide of een grazig stuk land
van weinig waarde. Op zulke plaatsen groeit deze plant gewoonlijk in groot getale”.
25. Voorbeelden zijn Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (1270) en het Boec van medicine in
Dietsche uit ca.1374. In deze geschriften staan geen paddenstoelen genoemd. Als mogelijke auteur van
het laatstgenoemde boek wordt ene broeder Thomas genoemd, behorende tot de Minderbroeders in
het Bisdom Utrecht. Hij zou rond 1300 het werk geschreven hebben. De geneeskunde werd weliswaar
aan de universiteiten theoretisch onderwezen, maar de praktijk werd in de kloosters van o.a. deze
broeders uitgeoefend, ondersteund door de daar aanwezige literatuur. Er zijn meerdere afschriften van
het Boec van medicine in Dietsche bekend, opgenomen in diverse handschriften. Het werk bestaat uit
een verzameling van medisch-farmaceutisch-botanische tractaten en er worden 73 planten aangehaald.
Op welke bronnen de schrijver zich baseerde, is dus niet zeker, maar catalogi van universiteits- en
kloosterbibliotheken uit de 12de eeuw laten zien dat het aantal medische boeken in die tijd rond de
tien schommelde. Daems komt tot vier mogelijke bronnen voor het “Boec”, waaronder het hiervoor
genoemde Circa instans van Platearius. Er staan geen paddenstoelen in genoemd (Daems 1967, p. 5-9).
26. Deze oorspronkelijke tekst stamt vermoedelijk uit 1240-1245 (Bogaart 2004, p. 22). De Nederlandse vertaling uit 1485 is wellicht van Jacob Bellaert, drukker te Haarlem, bij wie het boek ook verscheen.
Bogaart gaat in Geleerde kennis in de volkstaal uitgebreid in op deze kwestie en geeft aan dat een vertaling door de drukker zelf waarschijnlijk is (Bogaart 2004, p. 55, 56). Bartholomeus Anglicus baseert
zich op een zeer groot aantal klassieke en christelijke schrijvers (Bogaart & van der Voort 2002. p. 220).
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Dit soort vroege geschriften werd niet zozeer geschreven omwille van de kennis der natuur zelf. De Middeleeuwse gedachtegang erachter was dat God zich op drie
manieren openbaarde: via de bijbel, via de natuur en via de geschiedenis. De schepping
verwijst naar een hogere werkelijkheid van God. De natuur wordt gezien als een metafoor van de wijze hoe de mensen naar God moeten leven en handelen. De natuur dient
dan ook bestudeerd te worden om erachter te komen hoe de gelovige zijn leven moet
inrichten en wat Gods bedoeling is met de wereld. Voor alle dingen (in casu, planten,
dieren enz.) geldt dat ze evenveel betekenissen hebben als eigenschappen: vandaar ook
de titel van het werk (Bogaart & van der Voort 2002, p. 220).
Het 17de boek van deze Anglicus behandelt de bomen en de kruiden (“vanden
gheboemten ende cruden”) (Bogaart 2004, p. 120 ev.). Diverse malen worden daarin
paddenstoelen genoemd, met de benaming paddenhoed of padden stoel en altijd in verband met giftigheid. Zo zegt Anglicus over de notenboom:

En:

“Ist sake dat die vrucht van den boom gheleyt wordt onder padden hoeden ende
onder spijse, soe wat venijntheden daer in is, dat sal die vrucht wt ghyeten, grijpen
ende lesschen als ysidorus seyt” (lat. ut missus inter fungos et cibos venenosos
quicquid in eis virulentum est extrahat, rapiat et extinguat (regels 52330 ev.).27
“Item die peren hebben dat van naturen ist dat si ghedect werden mit quaden
venijnden padden stoelen soe halen si den peren alle haer quaetheyt of ende alle
quetsinghe als ysaac seyt. Item die assche vanden wilden peren ghedroncken is
goet teghens d:e venijntheyt vanden padden stoelen als die selue seyt.” (regels:
53392 ev.).
Over het ‘mostaert cruut Synapis’: “ende gheneest steken van scorpionen ende
van serpenten alsmen daer edick toe doet ende verwinnet die venijntheden vanden
padden stoelen” (regels 54806 ev.).

Een ander vroeg werk is de Herbarijs, een Middelnederlands kruidenboek uit 1351 met
een beschrijving van 391 planten en 383 gekleurde platen. Vandewiele (1970 ) ziet de
Circa instans als een belangrijke bron, Huizenga echter meent zelfs dat deze Herbarijs28
een rechtstreekse vertaling daarvan is (1997, p. 75). Er staat een vermelding van een
paddenstoel (campernoele) bij de beschrijving van de essenboom in, die luidt:
27. Kennelijk werden noten gebruikt om gif in paddenstoelen en andere spijzen te neutraliseren. De
gedachte dat paddenstoelen giftige stoffen kunnen opnemen, bestaat al langer. Ook Dioscorides merkt
op dat paddenstoelen giftig kunnen zijn, als zij groeien in de buurt van roestend ijzer, slangenholen of
bij de wortels van bomen met giftige vruchten. Daarbij neemt men dus aan dat paddenstoelen giftige
stoffen absorberen (Willebrands & Van ‘t Hoog, 2006, p. 38).
28. Opmerkelijk is dat deze Herbarijs van een vroegere datum (1351) is dan de hierna genoemde
vertaling van de Circa instans uit 1377, en slechts twee vermeldingen van paddenstoelen geeft (en bij
de tweede dezelfde corrupte/foutieve als in de vertaling van Circa instans in 1377). Deze laatste geeft
meer Nederlandse namen voor paddenstoelen bij de diverse kruiden. Dit roept meteen de vraag op of er
in de oorspronkelijke Circa instans eigenlijk wel paddenstoelen genoemd staan, of dat er in de verschillende her-/vertalingen door de kopiisten zelf wellicht paddenstoelen ‘bijgeschreven’ zijn.
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Fraymus29 dats de esch boem. Ende es droge in den .2. graet. Die scorssen van
desen bome entie campernoele die daer op wassen30 orbert men in medicinen / Die
bladen gestoten met aysine geneest wonden. drope. morfea. zeter. ende suvert alle
dinc in die huut. Ende heilt te broken been. Ende es goet iegen alle faute van heeter
melten of geswollen melte [milt] of verstopt.
Een belangrijk werk is ook de Herbarius van 1484 van Peter Schöffer uit Mainz, geschreven in het Latijn (maar met Duitse synoniemen voor de plantennamen) en op basis
van de oudere kruidenboeken samengesteld.31 De illustraties (houtsneden) van planten
worden in diverse Herbaria later opnieuw gebruikt. In datzelfde jaar 1484 verschijnt een
vertaling in het Nederlands door Jan Veldener, met in de proloog de woorden “Dye prologhe des ouerzetters uyt den lateyn in dyetsche”. Veldener publiceerde ook een Latijnse
uitgave, waarbij de Duitse namen uit de Latijnse editie van Schöffer uit Mainz zijn vervangen door Nederlandse (Vandewiele 1965 (a), 422; Curtis 2017, nr.4). In 1511 verschijnt de 2de druk van de Nederlandse versie, nu onder de officiële titel Den Herbarius
in dijetsche. De namen voor paddenstoelen bij Veldener zijn: agaric, fungien, fungen,
fongen, padden stoel, campernolie. Veldener geeft dus, afgezien van Agaricus, alleen
namen voor paddenstoelen als groep. een Latijnse uitgave, waarbij de Duitse namen uit
de Latijnse editie van Schöffer uit Mainz zijn vervangen door Nederlandse (Vandewiele
1965 (a), 422; Curtis 2017, nr.4). In 1511 verschijnt de 2de druk van de Nederlandse versie, nu onder de officiële titel Den Herbarius in dijetsche. De namen voor paddenstoelen
bij Veldener zijn: agaric, fungien, fungen, fongen, padden stoel, campernolie. Veldener
geeft dus, afgezien van Agaricus, alleen namen voor paddenstoelen als groep.
Tot slot van deze reeks vroege werken met vermeldingen van paddenstoelen kan nog De
grote ende rechte Herbarius ende de medecine met alle hare duechden ende rechte figuren genoemd worden, die in 1514 verschijnt bij drukker Claes de Grave in Antwerpen.
De tekst is een vertaling van het Duitse Ortus sanitatis… ein Gart der Gesundheit, uit
1485, die op zijn beurt is gebaseerd op De Materia medica van de Griekse medicus
Dioscorides (1ste eeuw n. Chr.). Een herdruk van de Nederlandse versie verschijnt in
1526, met dezelfde tekst als in de uitgave van 1514, maar de illustraties in 1526 zijn
afdrukken naar de houtblokken voor het Latijnse Ortus sanitatis uit 1491, in Mainz
uitgegeven. In de versie van 1526 worden twee paddenstoelnamen vermeld: Agaricus
(“Agaricus oft denne spongien oft eike spongien” (p. 61) en Hirtesponsie (“Daer die
hyrten (…) malcanderen bespringen/dat laten si haer saet vallen. ende daer af wascht
dit cruit. Ende het is gelijc een sponsie.” (p. 103)). De ‘Hirtesponsie’ (hertenzwam) is
een paddenstoel, waaraan lust opwekkende kracht werd toegeschreven (zie hierna). Bij
al deze citaten over paddenstoelen is het aannemelijk dat de informatie werd ontleend
aan eerdere auteurs en dat er geen sprake is van daadwerkelijke botanische kennis van
de auteur.
29. Hier wordt waarschijnlijk Fraxinus bedoeld.
30. Om welke paddenstoel het gaat is onduidelijk. Op es groeit o.a. de Essenzwam, die wellicht verward
wordt met Agaricus.
31. Bron: http://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/kruidenboeken07.htm#Latijnse
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II B. Botanische werken
De ontwikkeling van de (geneeskundige) kruidkunde naar een meer wetenschappelijke
vorm van botanie nam zeker een eeuw in beslag. Latijn was de voertaal, zoals de hele
wetenschappelijke ontwikkeling vooralsnog meest in het Latijn plaatsvond. Wetenschap
was ook in die tijd, net als nu, bij uitstek internationaal georiënteerd en het Latijn was
prima geschikt om elkaar in heel Europa, met die lappendeken van allerlei talen, te kunnen begrijpen. De botanie maakte zich in deze periode langzaam maar zeker los uit de
wereld van de Herbaria, de geneeskundige planten. De eerste fase was grofweg dat men
niet meer ‘zonder meer’ de beschrijvingen van de klassieke schrijvers overnam, maar er
voorzichtig een eigen stempel op ging drukken. Daarbij begonnen bij de beschrijvingen
van planten eigen waarnemingen en eigen ervaringen van de auteur een rol te spelen en
vervolgens richtte de belangstelling zich niet meer alleen op geneeskundige planten,
maar op alle planten. Duitse botanisten lijken al vroeg in te zien dat de kennis van de
oude klassieke schrijvers op zijn minst aangevuld diende te worden met eigen empirisch
onderzoek. Vande Walle (2001, p. 14) meent dat deze nieuwe wetenschappelijke benadering werd geïnitieerd door herbaristen uit het Lutherse Duitsland, daarmee een relatie
suggererend tussen een ‘kritische afvalligheid’ in de godsdienstige verhoudingen en de
wetenschappelijke vooruitgang.32
De plantenwereld in de Herbaria wordt aldus steeds meer beschreven ‘naar de
natuur’, al dan niet vergezeld van steeds zorgvuldiger gemaakte en preciezere afbeeldingen. Paddenstoelen – behalve Agaricus - komen in de eerste fase nauwelijks voor.
De volkstaal wordt steeds vaker ingezet als middel om de kennis verder te verspreiden.
Aangezien de klantenkring van de uitgevers internationaal was, werden er tevens vaak
vertalingen uitgebracht of werden de rechten verkocht aan een buitenlandse uitgever.
Een belangrijke rol speelde de beroemde Boekenbeurs in Frankfurt, de voorloper van de
huidige Frankfurter Buchmesse, waar wetenschapers, drukkers, uitgevers en boekhandelaren uit Duitsland, Frankrijk, de Zuid-Europese landen en de Nederlanden elkaar twee
keer per jaar ontmoetten (Hunger 1927, p. 57; Wille 1993, p. 35) en waar alle belangrijke
uitgaven van die tijd te koop waren/verhandeld werden.
Al snel ontstond de nuttige gewoonte (geïnitieerd door Dodonaeus, zie hierna)
om bij de planten-beschrijvingen ook de naam daarvan zoals die bestond in een aantal
andere Europese volkstalen (voor zover bekend) te vermelden. Dat gebeurde al spoedig
ook in de Latijnse uitgaven, waardoor een omvangrijke vroege verzameling van plantennamen in de volkstaal (variërend van Portugees tot Pools tot ‘Brabants’ en/of ‘Hollands’)
bewaard is gebleven.
32. Het is zeker niet onmogelijk dat er een relatie heeft bestaan met protestantse stromingen. Niet alleen Fuchs was Lutheraan (zijn werk werd in de ban gedaan door de kerk van Rome), ook de Gentse
geneesheer Carolus Battus (ca. 1540-1617), die na de val van Antwerpen naar Dordrecht trok, was
aanhanger van Luther, evenals de Engelse ‘eerste’ botanist William Turner (1509-1568), auteur van
The New Herball, die vanwege zijn overtuiging meerdere keren zijn toevlucht elders moest zoeken en
regelmatig contact had met Fuchs. Delen van Turners’werk werden in Keulen uitgegeven. Ook Carolus
Clusius was aanhanger van de Hervorming evenals zijn patroon Batthyany, die als zodanig wordt beschouwd, ofschoon hij nooit openlijk een aanhanger is geweest (Van Gelder 2011, p. 330).
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Duitse voorlopers
Uit de 16de eeuw is het Kreutterbuch bekend van
Hieronymus Bock (1498-1554), waarin 700 planten worden behandeld. De eerste editie van 1539 was geschreven
in de volkstaal, maar was niet geïllustreerd. De editie van
1546 vervolgens werd prachtig geïllustreerd door David
Kandel (van Gelder 2012, p. 84) . In deze editie brak Bock
(onder de gelatiniseerde naam Tragus) nog sterker met de
traditie van het alleen maar navolgen van de klassieke auteurs. Hij nam volop eigen waarnemingen van inheemse
planten op in zijn werk. Daaronder was ook een aantal
paddenstoelen, onderverdeeld in eetbare en niet eetbare en
aan de boom groeiende paddenstoelen. Herkenbaar in zijn
beschrijvingen zijn in ieder geval Agaricus, Vliegenzwam
en Morielje. Daarnaast behandelt hij ook Brandt/Brant Bijschrift: Afbeelding van Fuchs
(Ustilago), de aantasting van het graan, die berucht was in Den Nieuwen Herbarius, de
om zijn verwoestende werking (zie Hoofdstuk IV), maar Nederlandse uitgave van de
Historia stirpium commentarii
die in zijn tijd niet gerekend werd tot de schimmels/pad- insignis (1543). Boven zijn hoofd
denstoelen.
staat: “Doct. Leonhaert Fuchs int
Bock werd in deze nieuwe, eigen benadering van XLVIII. Jaer sijns levens”. Bron:
de natuur gevolgd door Leonard Fuchs met De historia Google E-Books
stirpium commentarii insignis (1542), waarin 400 Duitse
en 100 uitheemse planten werden beschreven33 (en geïllustreerd door Albrecht Meyer) en in 1543 met het Neue
Kreüterbuch (De Nave & Imhof 1993, p. 13). Van dit laatste werk kwam eveneens in
1543 een Nederlandse editie/vertaling uit onder de naam Den Nieuwen Herbarius, die
wordt toegeschreven aan de toen 25-jarige Dodonaeus (idem 1993, p. 13; de Koning
2008, p. 64). Fuchs vermeldt in zijn werk niet Agaricus, noch Brant,34 maar noemt wel
de Lariksboom met de (volgens hem onjuiste) vermelding van het schors-sap dat deze
zou afgeven: Terebinth (terpentijn)) (Fuchs 1542, p. 495).
De medische-receptenkennis van de planten bij Fuchs is nog steeds vooral ontleend aan de klassieke schrijvers – des te opvallender is het dat hier Agaricus ontbreekt!
–, maar Fuchs voegt veel wetenswaardigheden toe,35 waaruit in ieder geval blijkt dat
paddenstoelen bekend waren en ook werden gegeten.36 Zo gebruikt hij een viertal keren
33. Fuchs baseerde zijn werk mede op de kennis die hij had opgedaan in de door hemzelf aangelegde
botanische tuin.
34. Ustilago, Brant, komt, met illustratie, al wel voor in 1546 bij Hieronymus Bock.
35. Zo zegt Fuchs bijvoorbeeld van de peperplant dat hij vier soorten kent, dat ze onlangs in Duitsland
zijn ingevoerd, dat ze niet tegen kou kunnen en dat je ze ’s winters in een verwarmde ruimte moet
houden, zodat ze in het voorjaar weer uitlopen.
36. Fuchs vermeldt (in Den Nieuwen Herbarius van 1543) bij ‘Cullekens Cruyt’ (wellicht afgeleid van
‘testiculus’, en de benaming voor verschillende soorten Orchis): “Alsmense eten wil / soo moetmense
braden ghelijck de Campernoelien” (Cap. CCX). Overigens stond er in de oorspronkelijke Latijnse
uitgave van 1542 geen ‘paddenstoel’ vermeld. Daar staat: “Eduntur bulborum more assae [Ze worden
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het woord Pfifferling (in de Duitse versie; in de Nederlandse versie campernoele) als
algemene aanduiding voor de paddenstoel.
Fuchs was echter niet alleen inhoudelijk belangrijk voor de ontwikkeling van
de botanie. Ook de afbeeldingen die hij opneemt in zijn werk, stonden model voor
of werden daadwerkelijk gebruikt in andere botanische werken.37 De vervaardiging
van de houtsneden waarmee de afbeeldingen gedrukt werden, was immers kostbaar.
Afbeeldingen moesten via goed gelijkende tekeningen worden overgebracht en uitgesneden op houtblokken, een tijdrovende en kostbare klus. Ze werden daardoor een wezenlijk onderdeel van het werkkapitaal van een uitgever en vaak bij meerdere auteurs en
uitgaven gebruikt.38 Zo is de afbeelding van de lariksboom in het Cruijde Boeck (1554)
van Dodonaeus (de boom waaraan volgens de klassieke auteurs Agaricus groeit), en ook
in de Franse vertaling ervan in 1557 door Clusius, het Histoire des plantes, afkomstig uit
het werk van Fuchs, naast ca. 840 andere van de in totaal 870 illustraties (Arber 1912, p.
165).39
In 1551 verschijnt in Frankfurt de Naturalis Historiae van Adamus Lonicerus,
een uitgebreide (Latijnse) encyclopedie over planten, dieren, metalen enz. In de prachtige ingekleurde uitgave van 1565 worden ook paddenstoelen behandeld, waarbij hij de
Duitse namen vermeldt.40 Bij Lonicerus wordt de benaming Pfifferling of Pfefferling
gebruikt voor waarschijnlijk Lactifluus piperatus (tegenwoordige naam). De volledige
tekst (uitgave 1565, p. 53) luidt namelijk:
gegeten droog gebraden op de wijze van bolgewassen/uien (bulbus/bulborum)]”. De redacteur van
de Duitse versie (evenals de Nederlandse versie in 1543 uitgekomen) heeft van de uien/bolgewassen
‘Pfifferlinge’ gemaakt. Dat is in ieder geval niet conform het Latijn. Op diverse plaatsen in Den Nieuwe
herbarius worden paddenstoelen vermeld, steeds aangeduid als ‘campernoelien’. In de meeste gevallen
worden ze vermeld in recepten tegen het venijn van de paddenstoelen: (bij Netelen): “Dit saet is den
wilden Peterselie /cicuta/ ende venijnige campernoelien contrarie”. Bij Radijs: “Sy is goet den genen
die doodelijcke venijnige campernoelien gegeten hebben” (Cap. CCLVI). Bij Tijdeloozen: “De wortel
van Tijdeloosen doot den mensch diese eedt/ gelijck als venijnighe campernoelien” (Cap. CXXXIIII).
37. In 1545 verschenen vanwege geldgebrek alleen de afbeeldingen. Deze uitgave heet Das kleine
Buch. Het geheel was kleiner en kon tegen een lagere prijs verkocht worden, want het ging niet goed
met de financiële middelen van Fuchs en diens uitgever Isingrin in Basel. Voor zijn dood zat Fuchs al
aan de grond. Vandaar dat de houtblokken van de illustraties aan vele gegadigden werden verkocht.
Sommigen waren zelf drukker en gebruikten deze blokken dan voor eigen uitgaven (onder wie Jan van
der Loe, de drukker van het Cruijdeboeck van Rembert Dodonaeus in 1554 en voor de Franse vertaling
daarvan door Clusius in 1557). Fuchs protesteerde hier wel tegen, maar kon het niet voorkomen (bron:
http://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/kruidenboeken08.htm).
38. Zoals gezegd was dit ook het gebruik bij de diverse vroege uitgaven van de Gard der Gesundheit.
De eerste uitgever van Dodonaeus, Van der Loe, had de afbeeldingen overgenomen van Fuchs’ uitgever
Isingrin in Basel. Dodonaeus meldt zelf in zijn voorrede dat hij voor zo’n 500 van de 710 illustraties
schatplichtig is aan zijn illustere voorganger Leonhart Fuchs (de Nave & Imhof 1993, p. 15). Na de
dood van Van der Loe werden ze vervolgens door Plantijn overgenomen van diens weduwe (Lemli
1993, p. 57).
39. In deze uitgave van Dodonaeus en in de Franse vertaling ervan wordt wel Agaricus vermeld, maar
ontbreekt een illustratie ervan; in latere uitgaven zal wel een illustratie verschijnen.
40. Van Sterbeeck zal een eeuw later naar Lonicerus verwijzen en zeggen dat deze zeven goede soorten
paddenstoelen kent (Van Sterbeeck 1675, Voorrede, p. 3).
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Bijschrift: Twee cantharellen in het
Kräuter-Buch van Lonicerus (uitgave
1565, p. 54. http://mateo.uni-mannheim.de/camenaref/lonitzer/loni1/
te06.html) aan het begin van het
hoofdstukje over Fungi. De afbeelding
staat ook al bij Rösslin in 1546, p.
116, niet ingekleurd, met het bijschrift
‘cantharel’.

“[Tertia species] Germa. Pfifferling q.d. Pfefferling a Piperis gustu: Nascitur sylvis densis &altis, figura lata & orbiculata, colore candido, liquore intus lacteo,
gusto piperis [[De derde soort is] de Duitse Pfifferling of Pfefferling met een
peperachtige smaak: Hij groeit in dichte en hoge bossen, is breed en rond en van
een witte kleur; van binnen met melkvocht van een peperige smaak]”.
‘Onze’ tegenwoordige cantharel, die in het Duits Pfifferling heet, noemt hij (p. 54):
“Rheling of Hendelschwemme : Quarta species Germa. Rheling / Hendelschwemme
/ latinis Digitelli. Sylvis nascitur humidis colore splendido & luteo [De vierde
soort noemen de Duitsers Rheling of Hendelszwam, in het Latijn Digitellus. Ze
groeien in natte bossen en zijn van een schitterende en gele kleur]”.
In de kantlijn vermeldt hij daarbij dat deze behoort tot de Boleti orbiculari. Bij hem is
tevens een prachtige vroege afbeelding te vinden van deze cantharel.41 Lonicerus’ werk
wordt in de 20 jaar daarna nog vier maal herdrukt.
De belangstelling voor botanie was ook in de Zuidelijke Nederlanden groeiende. Deze
manifesteerde zich niet alleen in belangstelling voor geschriften, maar ook in het verzamelen van zogenaamde naturalia (exotische en bijzondere zaken uit de natuur, waaronder ook planten) en in de aanleg en het cultiveren van botanische tuinen.42

41. Het boek werd gedrukt bij drukker Christian Egenolphus. Auteur Adam Lonicerus, 1528–1586,
medicus en stadsgeneesheer in Frankfurt am Main, was gehuwd met diens dochter Magdalena en betrokken bij de drukkerij van zijn schoonvader (bron: https://www.lagis-hessen.de/pnd/122968468).
42. Een van de beroemdste was de botanische tuin van de Antwerpse apotheker Pieter/Peeter van Coudenberghe, die in 1548 werd aangelegd (de Nave & Imhof 1993, p. 14). Een andere beroemde tuin van
welgestelde Zuid-Nederlanders was bijv. die van Jean de Brancion in Mechelen. Ook in Noord-Italië
werden deze tuinen aangelegd. De oudste daar zijn de Botanische tuin bij de Universiteit van Padua
(1544) (zie https://www.unesco.nl/nl/erfgoed/botanische-tuin-padua), Florence (1545) en Pisa (1544).
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Een Vlaams botanisch trio
Rembertus Dodonaeus vormde samen met Carolus Clusius en Matthias Lobelius in de
Zuidelijke Nederlanden van de 16e en begin 17de eeuw een beroemd wetenschappelijk
trio. Dodonaeus en Clusius zouden levenslang bevriend blijven (Arber 1912, reprint p.
119). Lobelius leerde Clusius in Engeland kennen in 1571. Vanaf 1576 waren ze alle
drie auteur bij het uitgevershuis van Plantijn in Antwerpen, die een zeer belangrijke rol
heeft gespeeld in de verspreiding van de botanische kennis in zijn tijd.43 Zijn Officina
Plantiniana bracht tot aan de dood van Plantijn in 1589 25 uitgaven op botanisch gebied
uit, een aantal dat alleen door een grote en kapitaalkrachtige drukker/uitgever kon worden opgebracht. Oplages waren zeker voor onze begrippen klein en bedroegen niet meer
dan tussen de 600 en 800 exemplaren voor duurdere werken, en ca. 1200 exemplaren bij
normale uitgaven (Voet 1993, p. 44). Duizenden tekeningen en houtsneden van planten
werden door Plantijn bijeengebracht voor deze uitgaven - en de latere uitgaven door zijn
opvolgers, tot ongeveer het midden van de 17de eeuw. Houtsneden werden aan het einde
van deze periode bij de meeste uitgevers vervangen door etsen en graveertechnieken,
die meer geschikt waren voor het weergeven van de fijne planten-details (Lemli 1993, p.
57). De Officina Plantiniana heeft echter nog lange tijd gewerkt met de houtblokken44 en
nooit gebruik gemaakt van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied (Wille 1993, p. 35).
Rembertus Dodonaeus
Dodonaeus, ook bekend onder zijn Vlaamse naam Rembertus Dodoens, is de oudste en
wel de bekendste van de Nederlandse botanisten45 uit de Renaissanceperiode. Hij leefde
van 1517/18 tot 1585, werkte als arts in Mechelen, was keizerlijk lijfarts te Wenen van
1574 tot 1578, week in 1580 uit naar Keulen, vestigde zich in 1581 weer in Antwerpen
en kreeg in 1582 de leerstoel pathologie en therapeutiek aangeboden in Leiden (Halleux
43. Hun levens werden tevens sterk beïnvloed door de onafhankelijkheidsstrijd en de godsdienstoorlog tussen Spanje en de Nederlanden (Tachtigjarige oorlog tussen 1568 en 1648), gekenmerkt door
hevige godsdiensttwisten, die ook doorwerkten in de houding van de Katholieke kerk tegenover de
wetenschap, die zich losmaakte van eeuwenlange opvattingen. Meest bekend is de naam van de natuurwetenschaper Galilei, die in navolging van Copernicus verkondigde dat niet de aarde het centrum van
de wereld was en daarover in conflict kwam met de Kerk. De heftige meningsverschillen met de Kerk,
tot dan toe onbetwist in haar standpunten, waren voelbaar in de hele wetenschappelijke wereld. De
protestantse leer schoot wortel in de Noordelijke Nederlanden, meer dan in de Zuidelijke, wat mede
zou leiden tot de splitsing tussen de beide Nederlanden, ingeleid door de val van Antwerpen in 1585.
44. Een kleine 4000 houtblokken zijn nog altijd in het bezit van Museum Plantijn Moretus in Antwerpen (Lemli 1993, p. 57).
45. In deze studie word het woord botanist gebruikt, met name ook voor Dodonaeus, Lobelius en Clusius (en een aantal latere ‘kruidkundigen’). De term ‘botanist’ bestond in deze perioden niet. Dodonaeus
en Lobelius waren in de eerste plaats arts, geneesheer. Clusius was met zijn kennis van de natuur in
dienst van meerdere patroons, voor wie hij ook andere dan botanische opdrachten uitvoerde. Van Gelder
2011 (p. 17) noemt hem hoveling-botanicus, iemand met grote botanische kennis in dienst van rijke
edellieden die zich omringden met deskundigen op velerlei gebied. Er bestond immers geen opleiding
in de botanie, en mensen die zich interesseerden voor planten voorzagen met andere be-zigheden in hun
levensonderhoud. In deze studie geef ik de voorkeur aan de term botanist om het accent te leggen op
hun relatie met de bestudering van de plantenwereld.
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1998, p. 243-244). Hij was vervolgens tot aan zijn dood als botanicus verbonden aan de
universiteit van Leiden. Dodonaeus is vooral bekend als auteur van het Cruijde Boeck.
Dit beroemde boek - de eerste druk verscheen in 155446 – was de eerst bekende beschrijving van de flora (en medicijnenhandleiding) van de Nederlanden.47 Dodonaeus was de
eerste die de planten niet op alfabetische wijze rangschikte. Zo plaatste hij in zijn De
frugum Historia uit 1552 de planten op basis van hun manier van voortplanten bijeen
(Dodonaeus 1552, p. 4).48 Zijn Cruijde Boeck was ook voor de evolutie van Nederlandse
plantennamen van groot belang, omdat hij verschillende Nederlandse namen opnam, die
via latere botanische werken, woordenboeken en encyclopedieën (o.a. die van Kiliaan),
gebruikt en verspreid werden.49
Ook in wetenschappelijk opzicht ging hij een stap verder dan zijn Duitse voorganger (en ongetwijfeld tevens grote voorbeeld) Fuchs, omdat hij naast de naam van
planten in de Latijnse en in de Nederlandse taal ook de namen in andere Europese talen
opnam, nogal eens vergezeld van de opmerking dat onder deze namen soms ook een
andere plant (met dezelfde Latijnse naam) werd bedoeld.50
46. De tweede, in beperkte mate herziene en aangevulde druk kwam uit bij Van der Loe in 1563.
47. Dodonaeus, 1554, titelpagina: In den welcken die gheheele historie, dat es Tgheslacht, tfatsoen,
naem, natuere, cracht ende werckinghe van den Cruyden, niet alleen hier te lande wassende, maer
oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck, met grooter neersticheyt begrepen ende
verclaert es, met der selver Cruyden natuerlick naer dat leven conterfeytsel daer by ghestelt.”
48. Dodonaeus deed dat op basis van de uitspraak van Plinius: “Frugum duo prima sunt genera authore
Plinio, Frumentum et Legumina. Frumentum (…) omne illud dicitur, quod tenui culmo assurgit. Et spicam adfert grana producentem (…) Legumen (…) est semen nog spicatur, sed in siliquis continetur (…).
[Van Veldvruchten zijn er twee hoofdgeslachten, namelijk koren en groenten. Koren wordt datgene
genoemd dat met een halm opkomt, en een aar maakt, die korrels voortbrengt. Groente (…) is datgene
wat zijn zaad niet in aren voortbrengt, maar deze in peulen houdt.]”
49. Een voorbeeld van een naam voor een paddenstoel, waarbij Dodonaeus als eerste of als enige bron
vermeld wordt volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT), is ‘aardbuil’ voor de truffel – al
is het zeker dat hijzelf niet de ‘uitvinder’ van deze naam was, aangezien deze pas in de editie van 1608,
dus lang na zijn dood, voorkomt (van der Sijs 2004, p. 299, 300). Deze editie werd namelijk met het
hoofdstuk over paddenstoelen aangevuld door bewerker Van Ravelingen. De tekst daarin luidt: “Dit
ghewas [truffels dus] heet in ’t Latijn Tubera oft Tubera terrestria, dat is eerdtbuylen oft eerdtknobbelen”. Het is mogelijk dat Van Ravelingen in 1608 truffels zo noemt om een onderscheid te kunnen
maken met Lobelius’ Nederlandse benaming voor aardappel. Lobelius (1581, p. 311 ) zegt namelijk:
“Tubera [truffels] (…) de ghelijckenisse hebbende vande ronde ghebulte ende gherompelde wortel van
Ciclamen / Eerdt-brodt / oft eerdt-appel ghenaemt.” De aardappel wordt overigens al in 1571 door
Clusius beschreven in zijn Latijnse uitgave Stirpium adversaria nova (p. 264) en in 1576 in zijn Rariorum alioquot stirpium per Hispanias observatarum historia, vergezeld van een illustratie (p. 298). Ook
Durante in 1585 heeft al een beschrijving van de aardappel, inclusief illustratie (p. 66). In Kiliaans 3de
druk in 1599 van zijn Etymologicum teutonicae linguae komt alleen aerdt-appel voor in de betekenis
van varkensvoer. Dodonaeus zelf vermeldt in zijn Latijnse Stirpium historiae Pemptades VI uit 1583
geen Nederlandse naam bij de truffels (wel de Spaanse, Franse en Italiaanse). Mattioli 1563 geeft ook
geen Nederlandse naam. Dasypodius geeft in zijn Dictionarium Latinogermanicum uit 1536 voor het
lemma Tubera: “Schwammen die man isset”.
50. Zijn voorbeeld wordt in alle landen gevolgd en in een aantal plantenboeken uit de 16de eeuw worden
zelfs ook nog Arabische namen vermeld – een overblijfsel van de oorspronkelijke Arabische erfenis in
veel oude Herbaria. Een voorbeeld hiervan is de Fransman Linocier, die in zijn in het Frans geschreven
L’Histoire des plantes in 1584 (p. 534) naast Latijnse, Griekse, Franse, Italiaanse en Spaanse namen,
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Voor paddenstoelen echter had Dodonaeus verder geen oog. In deze eerste versie van het Cruijde Boeck uit 1554 wordt slechts één paddenstoel vermeld51: Agaricus,
geheel volgens de traditie van de klassieke schrijvers. Hoe beroemd Agaricus anderhalf
millennium ook was, het is duidelijk dat ook Dodonaeus deze paddenstoel niet uit eigen
ervaring kende, maar de beschrijving overnam van de oude klassieke auteurs.
Het Cruijde Boeck werd in verschillende Europese talen uitgebracht, o.a. in het Frans,
waarvoor Clusius de vertaling leverde, mede op basis van een door Dodonaeus zelf geactualiseerd52 handschrift van de uitgave van 1554. Het kwam uit onder de titel Histoire
des Plantes,53 dat in 1557 in Antwerpen verscheen. De Engelse vertaling (vanuit het
Frans) (1e druk in 1578) werd verzorgd door Henry Lyte, onder de titel A newe Herbal.
Ook in deze Franse en Engelse54 vertaling zijn de illustraties grotendeels gebaseerd op of
overgenomen van de oorspronkelijke uitgave van Leonhart Fuchs (Arber 1912, reprint
z.j., p. 103).
Na de dood van Van der Loe in 1563 ging Dodonaeus over naar uitgever
Plantijn,55 waar een nieuwe serie van illustraties werd opgezet, die tot ver in de eeuw
daarna gebruikt zouden worden voor alle botanische uitgaven van Plantijn. Zeer waarschijnlijk was het Peeter (Pieter) vander Borcht, stadgenoot van Dodonaeus in Mechelen,
die (een groot deel van) de tekeningen vervaardigde naar levende/bloeiende planten.
Ongetwijfeld speelde Dodonaeus een rol bij zijn aanstelling, omdat Vander Borcht al
voor de eerste uitgever van Dodonaeus, Van der Loe, de omslagprent van Dodonaeus
Cruijde Boeck uit 1554 had vervaardigd.56
Pas in Dodonaeus’ Stirpium historiae Pemptades VI uit 1583 zien we de eerste
beschrijvingen van paddenstoelen verschijnen (in het Latijn – alleen Brant en campernoellen geeft hij als Nederlandse namen.57) De illustraties die hij daarbij gebruikt,
ook de Arabische namen voor paddenstoelen vermeldt: “Hathar ou Father”. Hij citeert vooral Fuchs en
Mattioli en de illustraties in zijn werk zijn overgenomen uit het werk van Mattioli in 1558.
51. Dodonaeus vermeldt nog een tweede paddenstoel: Brant, Ustilago, een benaming voor de aantasting van het koren. In zijn tijd wist men niet dat deze aantastingen werden veroorzaakt door schimmels.
In hoofdstuk IV wordt uitgebreid ingegaan op Brand of Brant.
52. Dodonaeus had in deze versie de nieuwe ontwikkelingen uit eigen onderzoek en uit recente publicaties van o.a. Andreas Mattioli aangegeven (Halleux et al. 1998, p. 243). Ook Hunger (1927, p. 45)
meent dat Clusius niet louter de vertaling van het Cruijde Boeck leverde maar ook de aanvullingen en
nieuwe inzichten van Dodonaeus zelf er in opnam.
53. Uitgave 1557 bij uitgever Van der Loe te Antwerpen (VandeVelde 1927, p. 25-26).
54. De versie van 1578 is geïllustreerd. Latere versies uit 1586 en 1619 zijn zonder illustraties.
55. Een aantal illustraties is gemaakt naar afbeeldingen van Hieronymus Bock, die in 1543 een door
Kandel geïllustreerd Kreutterbuch uitgaf. De afbeelding van de Lariksboom en die van Brant zijn zowel
in de uitgave van Dodonaeus 1554 en van Clusius 1557 duidelijk geënt op die van Bocks uitgave van
1546.
56. Na de verovering van Mechelen kreeg Vander Borcht, na zijn door de politieke omstandigheden
veroorzaakte overhaaste vlucht uit Mechelen, zelfs onderdak in het huis van Plantijn in Antwerpen
(Depauw 1993, p. 48,49).
57. Dodonaeus noemt deze: ‘Belgische namen’. Hij vermeldt ook de namen in enkele andere Europese
talen: Duits, Italiaans, Spaans, Frans. Dodonaeus heeft, zoals hiervoor aangegeven, Brant eerder al
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Bijschrift: Afbeelding ‘Fungi’ in Dodonaeus’ Stirpium historiae
Pemptades VI uit 1583, p. 474. (Bron: Digital Library of the Royal
Botanical Garden of Madrid (CSIC))

zijn ontleend aan het werk van Lobelius, die in 1581 zijn
Cruydboeck bij deze uitgever in Antwerpen had uitgebracht
met 13 geïllustreerde ‘soorten/groepen’ van paddenstoelen.
In dit werk uit 1583 besteedt Dodonaeus slechts
aan enkele andere paddenstoelen naast Agaricus58 aandacht;
het blijft bij een zeer globale beschrijving. Hij zegt dat de
Fransen (‘Galli’) de naam Campinion ervoor gebruiken, de
‘Belgi’ eveneens dit woord, maar ook Campernoellen, en
de ‘Germani’ Schwemme & Pfifferling. Verder noemt hij
alia genera [andere soorten], en ook nog fungus orbicularis
[cantharel(?)59], tubera [truffels], Spongiolae (de Morchel
bij de Duitsers), en Suilli en Boleti. Daarbij geeft hij wel een opvallend onderscheid aan.
De Suilli zijn, zegt hij, de zachtrode soorten, en de witte en lichtgele de Boleti (tegenwoordig Porcini genoemd) (Dodonaeus 1583, p. 475). Op welke bron hij zich hierbij baseert is niet duidelijk (zie ook hierna in de paragraaf ‘Campernoele, paddenstoel, boletus
en duyvelsbrood’).
Bij zijn beschrijving van de paddenstoelen grijpt hij vooral terug op wat andere
bronnen over paddenstoelen zeggen.60 Eigen kennis van paddenstoelen bij Dodonaeus
wel behandeld in 1554: “Brant en heeft in der medecijn gheen ghebruyck/ende en es nergherincy toe
dienstelick/maer quaet ende scadelick alle vruchten.” (Dodonaeus 1554, p. 554).
58. Bij Agaricus staat dit keer een illustratie van een lariksboom met aan de stam enkele boomzwammen (Agaricus) getekend. De illustratie werd ook reeds gebruikt bij beschrijving van de lariks in het
werk van Lobelius uit 1571, 1576 en 1581. De tak van de lariks (ook in genoemde andere uitgaven)
vertoont gelijkenis met die van Mattioli, uitgave 1563.
59. Fungus orbicularis is waarschijnlijk de cantharel, zo genoemd door Lonicerus in zijn Naturalis
Historiae (1551).
60. Dodonaeus vermeldt zelfs (1583 p. 476) de Fungus laternae, die een tijdlang bij schrijvers geduid
werden als ‘echte’ paddenstoelen. Daarbij gaat het echter om een soort van aangroeisels aan de pit van
brandende kaarsen. Bron van dit verhaal is de Romeinse dichter Vergilius (70 -19 v. Chr.), wiens desbetreffende versregels door Dodonaeus worden aangehaald, al zegt hij erbij dat “er hier eigenlijk niets
over gezegd hoeft te worden, omdat deze niet tot ‘de natuur van wortels/aardgroeisels’ behoren, terwijl
ze niets anders zijn dat dat wat aan het uiteinde van het lampenpit groeit, en het licht hindert.” [De lucernarum Fungis hic nihil adferendum, non etenim ad stirpium naturam pertinenet, cum aliud nog sint,
quam quod in extremitate allynchnij concrescens, lumini impedimento est Hos humidae constitutionis
esse praefagium, Virgilius Georgicon libro primo scribit, ubi signa futurae pluviae recenset]. Vgl: Hadrianus Junius Nomenclator (1567): 273b: “Fungus, Virgil, quod in lucernis concrescit circa ellychnium. Μύκης Arato. H. Pavesa.” De Griekse schrijver Aratus (4de eeuw v. Chr.) noemt, volgens deze
Junius, in zijn gedicht Phainomena hier het woord Μύκης dat zowel ‘paddenstoel’ betekent als ‘de snuit
aan de lampepit’ (Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, 1969). Vergilius heeft dit woord vertaald
met ‘Fungus’, dat in de klassieke poëzie eveneens die dubbele betekenis heeft. De vertaling van Vergilius luidt dus: “Fungus: wat in de lamp stolt/ aangroeit rond de pit.” Vergilius zegt verder in zijn eerste
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lijkt te ontbreken, al meent Van Gelder (2011 p. 350), dat Dodonaeus wel degelijk belangstelling voor de paddenstoelen zou hebben opgevat.

Carolus Clusius
Carolus Clusius (1526-1609) is de auteur van het in paddenstoelenopzicht zo belangrijke
Rariorum plantarum Historia [“Geschiedenis van zeldzame planten”] (1601), waarbij
als aanhangsel Fungorum in Pannoniis observatorum brevis historia was opgenomen,
het eerste grote (in het Latijn geschreven) geschrift over de paddenstoelensoorten die
Clusius in Oostenrijk en Hongarije had bestudeerd. Het verscheen pas in 1601, maar
het voorwerk, het verzamelen en beschrijven, was door hem echter al enige decennia
eerder verricht. Lobelius was hem met de de gedrukte beschrijving van een klein aantal
paddenstoelen vóór (zie hierna).
Clusius had geen afgemaakte medische opleiding genoten, zoals Dodonaeus en
Lobelius.61 Hij was geboren in Atrecht, volgde twee jaar lessen in Gent aan de Latijnse
School waar hij waarschijnlijk Nederlands leerde (Vandewiele 1960, p. 20) en studeerde
enkele jaren Rechten in Leuven aan het drietalencollege (1546-1548). Hij trok vervolgens naar Marburg en Wittenberg en werd aanhanger van de Hervorming. In 1551 ging
hij naar Montpellier, waar hij zich inschreef bij de medische faculteit, maar keerde naar
de Nederlanden terug in 1554 en knoopte daar nauwe contacten aan met Dodonaeus en
diens uitgever Van der Loe.
Clusius vertaalde, zoals eerder vermeld, Dodonaeus’ Cruijde Boeck uit 1554
in het Frans onder de titel Histoire des Plantes,62 dat in 1557 in Antwerpen verscheen.
Hij verzorgde ook vertalingen van het werk van diverse andere botanisten. Hij was bovendien preceptor [leermeester, leraar] van studenten van gegoede afkomst, wat hem in
staat stelde grote reizen te maken (van Gelder 2011, p. 22). Zo trok hij tussen 1561 en
1565 door o.a. Spanje en Portugal, op basis waarvan tien jaar later zijn Rariorum aliquot
stirpium per Hispanias observatorum historia (over de planten van Spanje en Portugal)
bij Plantijn kon worden uitgegeven. Zijn precisie en kennis waren buitengewoon groot.
Clusius was de eerste die zich op grote schaal bezighield met de lokale plantengroei van
specifieke gebieden. Hij brak met de gewoonte om de nadruk te leggen op de medische
kwaliteiten van planten en was daarmee de vroegste beschrijver van de plantenflora in de
zin zoals wij die kennen.
Tijdens zijn reis in 1571 naar Engeland leerde hij Lobelius kennen (Halleux et
boek van zijn Georgica dat het een teken is dat er regen op komst is (Dodonaeus 1583, p. 476).
61. Clusius zelf zegt daarover: “I have merely followed studies for my own delectation, and since
boyhood I have always delighted in plants, I have now wanted to publish the history of all rare plants
which I have observed in my journeyings that have not been described by others” (Egmond 2010, p. 1,
XII); de Engelse vertaling van dit brieffragment van Clusius, dat hij op zijn tachtigste schreef, is van
Egmond.
62. Uitgave 1557 bij uitgever Van der Loe te Antwerpen (VandeVelde 1927, p. 25-26).
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al. 1998, p. 245). Decennia lang reisde hij – in dienst van rijke patroons63 - door diverse
Europese landen op basis waarvan diverse uitgaven tot stand kwamen, zoals zijn hiervoor genoemde flora van het Iberisch schiereiland.
Clusius verbleef vanaf 1573 als hoofd van de medicinale kruidentuin een aantal
jaren aan het hof van keizer Maximiliaan II te Wenen (van Gelder 2011, p. 3). Onder
diens opvolger Rudolf II verloor hij als aanhanger van de Hervorming de steun van zijn
hoge beschermheer, maar hij kreeg in 1578 de uitnodiging van Balthazar Batthyàny om
de flora van Pannonië (West-Hongarije en Oostenrijks Burgenland) te bestuderen. Na
omzwervingen door een aantal Europese landen vestigde Clusius zich van 1588-1593
in Frankfurt. In die tijd bleef hij contact onderhouden met de uitgeverij van Plantijn
(Halleux et al. 1998, p. 245, 246). In 1593 werd Clusius – inmiddels tegen de zeventig
en met een broze gezondheid - aangesteld aan de universiteit van Leiden, waar hij zich,
voorzien van een vast salaris, aan onderzoek van planten kon wijden. Van het eigenlijke
onderhoud aan de Hortus, die in 1590 als onderdeel van de universiteit was gesticht - was
hij vrijgesteld (Halleux et al. 1998, p. 246).
Clusius speelde vóór zijn Leidse periode lange tijd in de Zuidelijke Nederlanden een
grote rol in de kringen rond Charles de Saint (St) Omer,64 een schatrijke verzamelaar van
‘naturalia’, tevens een groot plantliefhebber, die exotische planten uit alle windrichtingen liet komen en probeerde op te kweken. Clusius werd vermoedelijk door hem betaald
als inhoudelijk deskundige op het gebied van planten, gaf tevens aanwijzingen voor het
vervaardigen van natuurgetrouwe aquarellen en leverde (een deel van) de bijschriften
erbij (zie hierna). Clusius onderhield een zeer groot netwerk, correspondeerde met meer
dan 300 wetenschappers, vorsten, welgestelden, uitgevers, apothekers, enz., uit heel
Europa, en wisselde zaden en planten uit en kennis daarover uit (Egmond 2010, p. 6).
Hij had eveneens een grote invloed op de latere botanici die aan de basis stonden van de
mycologie als wetenschap, zoals Gaspard (ook wel Caspar) Bauhin,65 die in zijn werk
Pinax Theatri Botanici van 1623 uitgebreid ingaat op een groot aantal paddenstoelen,
waarbij hij heel vaak Clusius als bron vermeldt. Dat geldt ook voor Gaspards broer
Johannes Bauhin met diens Historia plantarum universalis (postuum gepubliceerd in
1651). Ook Van Sterbeeck (zie hierna) heeft zeer veel aan Clusius’ werk ontleend.
63. Van Gelder (2011, o.a. p. 3, 4) geeft in haar dissertatie een goed inzicht in de relatie tussen de botanisten en hun broodheren in een tijd dat van een wetenschappelijke opleiding in de botanie nog geen
sprake was.
64. Diens familie was afkomstig van Omaars (Saint Omers). Het stadje “vormde een dynamisch voorportaal van Brugge en Gent, een essentieel onderdeel van de handelslijn van Venetië naar Antwerpen,
de stedelijke ruggengraat van het toenmalige Europa” (Mak 2016, p. 23).
65. Gaspard Bauhin (1560-1624) was Zwitser van geboorte. Ook hij maakte een systematische indeling van planten in soorten en geslachten, en legde deze taxonomie vast in zijn Pinax theatri botanici
(1623) een werk dat 150 jaar lang toonaangevend zou blijven. Hij benoemde daarin tevens 44 soorten
paddenstoelen. Bauhin ontleent, gezien zijn bronvermeldingen, veel aan Carolus Clusius. Op zijn beurt
zal zijn indeling gebruikt worden door Carl Linnaeus in de 18de eeuw. Ook een aantal wetenschappelijke
paddenstoelnamen die hij geeft, wordt door Linnaeus overgenomen.
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Nederlandse namen zijn bij Clusius niet te vinden, omdat zijn belangrijke werk
over paddenstoelen (in het aanhangsel bij Rariorum plantarum Historia, 1601) in het
Latijn werd geschreven. Hij vermeldde daar alleen bij een aantal paddenstoelen de Duitse
en/of Hongaarse namen die hij ter plekke in Oostenrijk en Hongarije van de inwoners te
horen kreeg, waar dus klaarblijkelijke namen voor soorten paddenstoelen in de landstaal
voorkwamen.

Matthias Lobelius
Matthias Lobelius, ofwel Matthijs de Lobel (1538–1616), werd geboren in Rijsel, in zijn
tijd de hoofdstad van Rijsels Vlaanderen, uit een familie van Vlaamse oorsprong. Hij
studeerde in Leuven en aan verschillende Italiaanse universiteiten en schreef zich in 1565
in aan de medische faculteit in Montpellier. Hij ontwikkelde zich tot een invloedrijk botanicus en geneesheer en bezocht diverse Europese wetenschapscentra. Vanwege de godsdienstige schermutselingen in Montpellier vertrok hij samen met de jongere botanist Pena
naar Engeland. Daar legde hij tijdens zijn verblijf tussen 1567 en 1571 een herbarium aan
en in 1571 gaf hij samen met Pena Stirpium adversaria nova uit, dat een herdruk kreeg
in 1576.66 In dat laatste jaar kwam hij in contact met Clusius. In 1571 vestigde hij zich
in Antwerpen en werd hij opgenomen in de vriendenkring van Plantijn, bij wie zijn werk
vanaf 1576 werd uitgegeven (Halleux et al. 1998, p 246, 247). Na die periode vestigde
hij zich langere tijd als lijfarts en raadsheer van Willem van Oranje in Delft. Met zijn
systematische aanpak en kennis van planten wist hij de botanische wetenschap van dat
moment sterk te verbeteren. Zijn grote kennis legt hij vast in Stirpium adversaria nova uit
1570, in Plantarum seu stirpium historia uit 1576, en in zijn, in navolging van Dodonaeus
in het Nederlands geschreven Kruydtboeck Oft beschryvinghe van allerleye ghewassen,
kruyderen, hesteren, ende gheboomten, dat in 1581 in Antwerpen bij Plantijn verscheen,
en waarin 2221 plantensoorten worden behandeld. Hij maakte een begin met een classificatiesysteem op basis van natuurlijke criteria67 en stond daarmee aan de basis van de botanie als zelfstandige wetenschap. Voor Dodonaeus had hij niet veel respect, omdat deze
naar zijn idee teveel op Dioscorides leunde bij zijn beschrijvingen van de geneeskrachtige
eigenschappen van een aantal planten en daarmee de patiënten geen dienst bewees.68
66. In deze uitgave Stirpium adversaria nova samen met Pena, van 1571 (op het titelblad staat 1570),
evenals in Plantarum seu stirpium historia uit 1576, behandelt hij alleen ‘Agaricum Larignum’, Ustilago
(brant) en Judasoor (Auricula Iudae).
67. Op basis van de karakteristieke bladverschillen, die samenvallen met de indeling die wij nu kennen tussen de een- en tweezaadlobbigen bij de bloemplanten (Arber, 1912, reprint p. 210). Hoezeer het
belang van zijn indeling werd ingezien wordt duidelijk met de uitgave in 1581(a) van Plantijn van de
plant-houtgravures uit zijn uitgaven, ingedeeld volgens de nieuwe indeling van Lobelius, zoals in het
voorwoord aan de ‘Opdrachtgever’ Severinus Gobelius (p. 2) staat vermeld: “Quoniam tu primus suisti,
vir praestantiss. qui me liberaliter provocaveris, ut Icones Stirpium per classes, uti a D. Mathia Lobelio
(…) digestae sunt, seorsum excuderem” [Omdat gij de eerste bent geweest, edele heer, die mij welwillend
hebt aangezet de Plant-Afbeeldingen per classes, zoals ze door Doctor Matthias Lobelius (…), geordend
zijn, afzonderlijk vorm te geven].
68. Vande Velde 1927, p. 39): Lobelius schreef in zijn Kruijdboeck, 2de deel, p. 6, over Dodonaeus: “De
nersticheyt van Dodonaeus, ghelijck die op veel ander plaetsen te prisen is, alsoo is die op sommighe
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Lobelius wijdt in zijn Nederlandse uitgave van 1581 zeven pagina’s aan paddenstoelen.69 Hij was de eerste die in zijn uitgave de paddenstoelen als een samenhangende
groep beschreef. De tekst werd door hem verluchtigd met illustraties op basis waarvan
een aantal paddenstoelen (enigszins) te determineren is. Hij besteedt uitgebreid aandacht
aan de ‘Fungi ghelijckende de mannelickheydt’, Phallus hadriani (huidige Nederlandse
naam: Duinstinkzwam), die in 1564 in het Latijn beschreven was door Hadrianus Junius,
rector van de Latijnsche school te Haarlem.70 De beschreven paddenstoel, afkomstig uit
wat te vroech opghestaen daer hij d’onbekende planten seker crachten toeschrijft die hy uit Dioscorides
ghenomen heeft tot groot achterdeel [nadeel] vande siecken en versoeckers, dewelcke terstondt als
waerachtigh nemen tghene dat gheschreven is, ende nochtans door tversoecken [het uit te proberen]
comen te sterven.”
69. In Lobelius’ eerste Latijnse uitgave van 1571 staan nog geen paddenstoelen, maar wordt alleen
Agaricus op de ouderwetse ‘ klassieke’ manier behandeld.
70. Hadrianus Junius uit Haarlem publiceerde in 1564 een monografie over deze Phallus onder de titel:
“Phalli, Ex fungorum genere in Hollandiae sabuletis passim crescetis descriptio, et ad vivum expressa
pictura [Beschrijving van Phallus, een paddenstoelensoort die in Holland overal in het zand groeit,
met een afbeelding naar het leven]”. Junius was geneesheer en geen botanicus en deze uitgave over de
Phallus is zijn enige op het gebied van de botanie.
Vanwege de grote gelijkenis met de Grote stinkzwam (Phallus impudicus) en omdat men lange tijd de
verschillende Phallus- soorten niet wist te onderscheiden, is de benaming Zee-kampernoelie / Phallus hadriani in de latere eeuwen waarschijnlijk regelmatig ook gebruikt voor de meer binnenlands
voorkomende Grote stinkzwam. We vinden deze verwarring ook bij de bewerker van Dodonaeus, Joost
van Ravelingen, in de heruitgave van 1618, die vertelt dat Clusius hem over deze paddenstoel in Oostenrijk heeft bericht (zie Dodonaeus Cruydt-Boeck 1618, p. 786). Zo is het evenmin duidelijk welke
Phallus-soort Commelin heeft vermeld (onder de F van ‘Fungus’) in zijn Catalogus plantarum indigenarum Hollandiae uit 1683 (p. 39): “Fungus Foetidus penis imaginem Referens, B. pin. phallus, Hadriani Junii, Fungorum perniciosum (…) Bij Heemstede, in de Duynen en sandige gronden, in de Herfst.”
Zou hij Phallus hadriani hebben gezien, Ph. impudicus of beide? De verwarring is blijven bestaan tot
ver in de 20ste eeuw: Jac. P. Thijsse schrijft nog in 1901 in een artikel in De Levende natuur (nr. 6(9),
p. 199) dat “we de Phallus impudicus bijna uitsluitend onder eikenhout aangetroffen hebben. Daar
had ik al een mooie hypothese op gebouwd. En wat wil nu het geval? Op de laatste excursie van de
Amsterdamsche Natuurhistorische Vereeniging vonden we den onguren gast vlak aan zee in ’t kale duin
tusschen helmgras. Tegelijk kregen we een brief uit den Haag, met vermelding van dezelfde standplaats,
zoodat we dat eiken-bondgenootschap moeten schrappen en ons vergenoegen met de groeiplaats-opgave die mej. Destrée vermeldt, nl.: In zandige en boschrijke streken, in de zeeduinen niet zeldzaam.”
En Lütjeharms (1933, p. 92-93) meent aan de verwarring voor eens en altijd een einde te zullen maken
en zegt dat Phallus hadriani dezelfde is als Phallus impudicus, de Grote Stinkzwam. Hij baseert zich
op Oudemans (1877(a), p. 339, 340) die op zijn beurt zich baseert op een illustere voorganger en zegt
“dat aan Molkenboer de eer toekomt, de dwaling, welke bijna drie eeuwen geduurd had, alsof Phallus
hadriani en Ph. impudicus twee verschillende soorten zouden wezen, te hebben uit de weg geruimd”. De
genoemde Molkenboer heeft hierover in 1848, op de derde jaarvergadering van de Vereeniging voor de
Nederlandsche Flora, een bijdrage gehouden, aldus Oudemans (die zelf niet in staat was deze bijdrage
in schriftelijke vorm te raadplegen, en alleen mondelinge bronnen vermeldt). Gezien de kleur en de
plaats waar de paddenstoel werd gevonden, was de paddenstoel die Hadrianus Junius aantrof, de Phallus hadriani, de Duinstinkzwam. Het onderscheid tussen de Grote stinkzwam en de Duinstinkzwam is
met name de kleur van de vel rond het ei/volva, dat aan de lucht rozig/paars verkleurt, inderdaad zoals
de beschrijving van Hadrianus Junius meldt. De Phallus hadriani is tegenwoordig erkend als aparte
soort, en komt (vrijwel) alleen in de duinen voor, tussen Helm (zie Verspreidingsatlas.nl), al is hij een
zeer klein aantal keren in de afgelopen decennia elders in Nederland aangetroffen.
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Bijschrift: De afbeelding van de paddenstoel die gelijkt
op ‘Judas-ooren’ bij Lobelius (1581, p. 308) , (de huidige
Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus))

de duinen, moet in die tijd een grote fascinatie hebben
opgeroepen, vanwege de treffende gelijkenis met een
penis, de doordringende geur en de buitengewoon
snelle uitgroei van de paddenstoel. Hoe ‘opvallend’
de paddenstoel was, valt ook op te maken uit de opmerking bij de Nederlandse vertaling71 van Junius’
beschrijving in 1906 in het tijdschrift ‘De levende
Natuur’. De auteur houdt liever rekening met de
mogelijke gevoeligheden van de lezer en beschrijft
de stinkzwam in een “getrouwe overzetting van deze
eerste beschrijving van de Phallus”, echter “met
weglating van eenige niet voor dit tijdschrift geschikte zinsneden” (Greshoff 1906, p. 142).
Lobelius beschrijft verder de “Campernoellen
de honich-raten ghelijckende” (de groep van de tegenwoordige morieljes). En daarnaast verhaalt hij
van ‘tonder’,72 die uit een paddenstoel “den Agaricus
niet zeer onghelijck” wordt verkregen en die hij zelf “in den crijgh” heeft gebruikt.
Nederlandse namen die hij verder noemt zijn: campernoelen, “boom-campernoellen,
Judas-ooren gelijkende”, bult of boujst, en hertsswamme.
De afbeelding van de paddenstoel “boom-campernoellĕ, Judas-ooren gelijkende” die in Lobelius’ uitgave is afgedrukt, is eeuwenlang ten onrechte doorgegaan voor
een afbeelding van het ‘Echt judasoor’, en wordt ook nog in 1976 in het standaardwerk
van Ainsworth (1976, p. 39) als zodanig vermeld. Dit hardnekkig misverstand is veroorzaakt door een foutieve interpretatie van de tekst, waar slechts staat: ‘op Judasoor
gelijckende’. Het judasoor waarnaar Lobelius verwijst (huidige Nederlandse naam ‘Echt
Judasoor’73), werd namelijk door hem al bij de behandeling van de vlierboom in 1581
71. De vertaling werd geleverd door A. Garrer (op verzoek van M. Greshoff) in De levende Natuur 11
(1906/1907), p. 141-144.
72. Lobelius beschrijft de paddenstoel waaruit tondel of lonter werd gemaakt als volgt: “De andere
sijn spongieachtich voos / van Aenwas substantie ende ghedaente den Agaricus niet zeer onghelijck
/ van verwe insgelijcks als een spongie oft bruyn grau-geel. Dese worden in looghen oft met asschen
ghesoden eñ hersoden en~gedroocht om lemetten te maecken/ want sy vuncken soo wel / datse in sommighe plaetsen tvier daer mede houdē / ick hebse sien ghebruycken ende mede ghebruyckt inden crijch
voor lonter. Men pleechse t’Antwerpē aen de borse te vercoopen met vierslaeghen om vier te vatten.”
(Lobelius 1581, p. 308).
73. Volgens de bijbelverhalen is het de apostel Judas die zich, na zijn verraad van Jesus, verhing aan
een vlier. De naam ‘Judasoor’ lijkt het product van een mix met een ander bijbelverhaal, namelijk
dat de apostel Petrus een Romeins soldaat zijn oor afsloeg in een poging Jesus te redden van zijn terechtstelling.
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(zeer natuurgetrouw) beschreven.74 Dit misverstand is des te vreemder omdat Lobelius
zelf in de marge vermeldt: “van Judasooren hebben wy by den Vlier geseyt” (Lobelius
1581, p. 308). Zijn ‘boomcampernoellĕ op Judasoor gelijckende’ in zijn uitgave op
p. 308 is dan ook niet het ‘Echt Judasoor’, maar wordt gedetermineerd als de huidige
Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus).75
Opvallend is verder dat Lobelius, gezien de plaats waar hij het Judasoor behandelt (niet bij de paddenstoelen, maar bij de beschrijving van de bomen), deze kennelijk
niet tot de paddenstoelen rekent, maar het ziet als een ‘aenwas’ van de vlier, of, zoals
hij ook zegt in zijn eerdere uitgave (Stirpium adversaria nova) van 1571: “Judae aures
(…) excrementum corticosum [afscheiding van/uit de bast]”. Wel kent hij het medicinale
gebruik ervan: “Dwelcke by seker experientie zeer goet bevonden wordt teghen de squinancie [keelontsteking76] / ende nimmermeer ghenoegh ghepresen teghen de geswillen
[gezwellen] so wel van buyten als van binnen ghebruyckt.77

Lobelius’ kennis van paddenstoelen
Willebrands & Van ’t Hoog (2006, p. 36) menen dat Lobelius bij zijn tekst over paddenstoelen zijn kennis over de eetcultuur ervan ontleende aan de streek van Montpellier
en niet aan het Vlaamse land. Zij baseren dat op de gedachte dat zijn Kruydtboeck de
‘vertaling’ zou zijn van zijn Plantarum, seu, stirpium historia uit 1576, dat op zijn beurt
weer een verbeterde versie was van Stirpium adversaria nova van 1570, dat uitging van
de planten rond Montpellier.78
Daar is een aantal overwegingen tegen in te brengen. Ten eerste bevatten
Lobelius’ uitgaven Stirpium adversaria nova van 1570 en Plantarum, seu, stirpium
historia uit 1576 geen beschrijvingen van paddenstoelen (behalve die van Agaricus
74. Lobelius 1581, p. 195: “Aende tacken van Vlier die een jaer oudt is / principalijck Noortwaerts
/ groeyet een schorsachtich oft leerachtich aenwas / dat om sijn diversche ccrachten wel weerdich is
bekent te wesen / dwelck vanden ghemeynen man in Duytslant ende Enghellant Judas-oore ghenoemt
wordt, midts dat de gedaente van een oore heeft / ende met een knorachtich ende gherimpelt ghewas
dat veel ploykens ende hollekens heeft de oore gelijck is / maer bruyn van verwe / ende zeer hert: niette-min in dwater gheleyt soo wordet sachte / ende swillende ghelijck een sponsie. (…) Van smaeck ist
gheheel laf ende ghelijckeen ghesoden vel oft leer.”
75. Determinatie door M. Noordeloos op basis van de aquarel in de Libri Picturati (de Koning et al.
2008, p. 142).
76. Bron: Middelnederlands Woordenboek: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54477
77. Voor gebruik in de apotheek wordt Judasoor o.a. in 1683 vermeld in de Pharmacopaea Amstelredamensis, of d’ Amsterdammer apotheek (1e druk 1682).
78. Willebrands & Van ’t Hoog (2006, p. 36) verwijzen daarbij naar Arber, 1986, p 91. Arber zegt echter
slechts dat Lobelius in Montpellier student was van Guillaume Rondelet, net als Clusius en Jean Bauhin
(1912 fotomechanische herdruk, p. 122) en dat hij uiteindelijk Rondelets botanische manuscripten erfde
(p. 125). Het is inderdaad aannemelijk dat Stirpium adversaria nova uit 1570 uitging van de planten
rond Montpellier, maar daarin worden verder geen paddenstoelen vermeld, noch in de uitgebreide herdruk Plantarum seu stirpium historia uit 1576. Er is dus weinig reden om aan te nemen dat Lobelius in
1581 de paddenstoelen rond Montpellier beschreef.
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groeiend op lariks79 en Brant). Paddenstoelen (en het eten ervan) werden door Lobelius
voor het eerst gemeld in zijn Kruydtboeck van 1581.
Daarnaast was Lobelius niet onbekend met de Nederlanden. Hij had in zijn jonge jaren vanaf 1543 drie jaar les gehad aan de Latijnse school in Gent, “waar hij werd
voorbereid voor het universitair onderwijs en waar hij tevens de gelegenheid zal hebben
gehad zich de Vlaamsche taal eigen te maken” (Hunger 1927, p. 10). Bovendien verbleef
Lobelius (ofschoon hij veel in het buitenland was) ook heel wat jaren in Vlaanderen
en Holland: van 1571 tot 1587 was hij regelmatig in Antwerpen, Middelburg en Delft.
Tussen 1580 en 1585 verbleef hij meermaals in Mechelen en Brussel bij medici en plantkundigen, waaronder Dodonaeus, en hij werkte geregeld samen met uitgever Plantijn in
Antwerpen. Hij was ongetwijfeld op zijn minst via uitgever Plantijn op de hoogte van
de activiteiten van Clusius in Oostenrijk en Hongarije en diens studie naar (ook eetbare)
paddenstoelen vanaf 1575. En hij is zeker ook op de hoogte geweest van de verzamelingen van Charles de Saint Omer, de welgestelde patroon van Clusius, en de aquarellen
van de Libri Picturati, (zie voor een uitgebreidere bespreking daarvan de paragraaf hierna). Een deel van de illustraties in Lobelius’ uitgave is immers daarop gebaseerd.
In zijn Nederlandstalige beschrijvingen van enkele soorten geeft Lobelius aan welke
hij kent. Hij zegt dat hij de Phallus hadriani zelf heeft gezien in het westen van het
land, maar dat hij deze niet uitgebreid gaat beschrijven, omdat Hadrianus Junius dat al
heeft gedaan. Hij noemt de ‘hertszwam’ waarover het verhaal bestaat dat zij voortkomen
uit het zaad van herten – wat hij niet gelooft, maar zegt dat hij er zelf maar één heeft
gezien in gedroogde vorm bij een bevriende apotheker. Verder zegt hij: “De ghemeynste
diemen over al eet sijn ghenoegh bekent”. Hij noemt geen naam, maar op basis van
de beschrijving menen Willebrands & Van ’t Hoog (2006, p. 36) dat Lobelius doelt op
Agaricus campestris, huidige Nederlandse naam ‘Gewone weidechampignon’,80 die in
onze streken algemeen voorkomt. De toevoeging daarbij door Lobelius dat ze ook op
mesthopen te vinden zijn, maakt echter dat eigen waarneming door hem toch wat meer te
betwijfelen valt. Over de morieljes weet hij weinig, maar hij meldt dat deze in Duitsland
zeer gewaardeerd worden.81 De nogal vage indeling tussen eetbare en giftige paddenstoelen waarmee hij zijn overzicht begint, ontleent hij duidelijk niet aan eigen ervaring,
maar baseert hij op klassieke en waarschijnlijk ook latere buitenlandse auteurs.
De wijze waarop Lobelius de paddenstoelen beschrijft, lijkt erop te wijzen dat hij in ieder
geval een aantal paddenstoelen van zien kende, en ze summier beschrijft, zoals de soort
79. Zie voor een vergelijking van de diverse afbeeldingen van de Lariks met Agaricus Hoofdstuk I.
80. Lobelius’ volledige uitspraak luidt: “De ghemeynste diemen over al eet sijn ghenoegh bekent / hebbende ’t vleesch heel wit als sy versch sijn / van onder claer roodt oudt zijnde /sijn sorgelijck om eten
/ en crijghen sterckeren reucke eñ worden bruyn. Mē siedtse naer datmense van boven gepek heeft / eñ
men stooftse daer naer met boter oft olie / verjuys oft azijn: ende met peper geten en sijn niet hinderlijck. En worden ghevonden in vochtige Lentē ende herfdē in sandtachtich nieuw ghemestlandt / ende
oock op vochtighe mesthoopē / waer dat sy onghesonder zijn” (Lobelius 1581, p. 305).
81. Over morieljes: “Sy syn lanckworpich-rondt / alsoo groot als een middelbaer hinnen en / binnen hol
ghelijck de stele oock is ende bruyn. Dese Campernoellen sijn buyten bruyn-geel ende soo zeer ende
diep gerompelt dattet schijnt hoenich-raten te sijn. Sommighe Duytsche cocks houdense voor sonderlinge spijse ende een paragoen onder de Campernoellen” (Lobelius 1581, p. 308/309).
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Bijschrift: boven: Gewone morielje (Morchella esculenta) en Duinstinkzwam (Phallus hadriani)
(Foto’s: AvdP); onder: Morielje en Duinstinkzwam in Lobelius’ uitgave van 1581.

(zonder naam), die volop gegeten worden, wit met rode onderkant. Dat hij enkele van
de paddenstoelen echt op basis van eigen veldwaarnemingen beschrijft, is echter niet erg
waarschijnlijk.
Er is een andere, meer voor de hand liggende verklaring voor de beschrijving
van de paddenstoelen door Lobelius, namelijk dat uitgever Plantijn, ten behoeve van
de uitgave van 1581 Lobelius heeft verzocht om een begeleidende tekst te schrijven als
toelichting bij reeds eerder vervaardigde houtsneden van paddenstoelen die Plantijn in
deze uitgave wenste op te nemen. Daarop wordt hieronder ingegaan.
Een zoekgeraakte aquarellenverzameling
Afbeeldingen werden in die tijd gedrukt met behulp van houtblokken. Voor deze afbeeldingen van o.a. de planten waren voorbeelden nodig en deze hebben in die tijd
waarschijnlijk voor het grootste deel bestaan uit aquarellen vervaardigd door (gerenommeerde) kunstenaars. Ook het overbrengen van het voorbeeld op het houtblok zelf was
het werk van vakmensen.
De uitgever van Dodonaeus, Clusius en Lobelius, Plantijn beschikte over duizenden houtblokken die werden gebruikt voor de illustrering van de (o.a. botanische)
boeken van al zijn auteurs. Wie de aquarellen voor de houtblokken van de botanische uitgaven van Dodonaeus, Clusius en Lobelius hebben vervaardigd, is niet helemaal zeker.
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Ze zouden voor het overgrote deel gemaakt zijn door Jacob vanden Coornhuuse, ook wel
Jacques van Corenhuyse genoemd (Wille 1996, p. 75; de Groote 2008). Anderen menen
dat ook kunstenaar Peeter vander Borcht, die al op jonge leeftijd illustraties maakte voor
Dodonaeus, hier een rol bij speelde (de Koning et. al. 2008, p. 13-17; Depauw 1993, p.
48, 49). 82
Een aantal van de oorspronkelijke aquarellen is in ieder geval bewaard gebleven
in Amsterdam, Antwerpen en Leiden. Het grootste deel (144 handschriften) is na vele
jaren van omzwervingen terechtgekomen en bewaard in Berlijn, maar in 1941 vanwege
de dreiging van bombardementen weer naar elders overgebracht, waarna ze vervolgens
weer decennia lang uit beeld bleven. Uiteindelijk kwamen ze in 1977 weer boven water
in Krakau in Polen, waar ze zich nog steeds bevinden (Wille 1993, p. 34, 35). In Drawn
after nature (de Koning et al. 2008) zijn deze illustraties onder de naam ‘Libri Picturati’
voor het eerst gepubliceerd. Onder de aquarellen, waarschijnlijk gemaakt tussen 156263 en 1568 (Egmond 2005, p. 63) bevindt zich een klein aantal afbeeldingen van paddenstoelen, waaronder twee morieljes en een Phallus hadriani. 83 Het zijn de afbeeldingen
die in Lobelius’ uitgave van 1581 als houtsneden de tekst over de paddenstoelen illustreren.
De laatste decennia is er nogal wat onderzoek gedaan naar de wijze waarop de aquarellen
tot stand moeten zijn gekomen. Dit onderzoek concentreerde zich op de ‘rolverdeling’
tussen Clusius en De St Omers bij de totstandkoming84 van de Libri Picturati. Egmond,
die enkele bijdragen leverde aan de uitgave Drawn after Nature (2008) ziet, in navolging
van Wille (1996, p. 73) Charles de St Omers als eigenaar van de aquarellen, en Clusius
82. Deze werkwijze (aquarellen als basis voor de houtsneden in het drukwerk) was niet ongewoon. Een
van de eersten die zo te werk ging was bijvoorbeeld Ulisse Aldrovandi (medicus, filosoof en natuurwetenschapper, 1522-1605) uit Bologna. Hij is ook een van de eersten die een herbarium aanlegde, en
was initiator van de Hortus botanicus in Bologna. Van een aantal paddenstoelen liet hij aquarellen (van
zeer wisselende kwaliteit) maken (wellicht tijdens zijn botanische expedities tussen 1551 en 1554). Een
deel van de paddenstoelen uit de bewaard gebleven aquarellencollectie (de pagina’s 129, 132, 133, 138
en 062B, met soms nogal ‘fantasierijk’ afgebeelde species)) werden als houtsneden afgedrukt in zijn
veel later uitgegeven Dendrologiae (1667). Van Gelder (2011, p. 341) meent, in haar vergelijking met
de aquarellen die Clusius liet maken, dus ten onrechte dat Aldrovandi’s aquarellen van paddenstoelen
nooit zijn ‘gepubliceerd’.
83. Aan de rossige kleur van de volva van de genoemde afgebeelde paddenstoel in de Libri Picturati
(Koning et al. 2008, p. 143), is te zien dat het waarschijnlijk inderdaad zal gaan om de Phallus hadriani
(en niet om de Phallus impudicus, zoals in de begeleidende tekst bij de aquarel staat vermeld (idem,
p. 142).
84. Wille (1996) en Egmond (2005, 2008) betogen op basis van onderzoek naar de watermerken door
Ramón Laca dat de Libri Picturati A 16-30 (waarin de paddenstoelen staan) moeten zijn gemaakt ná
1554. Clusius was in juni 1565 net terug van zijn reis naar Spanje. De St Omer stierf in februari 1569.
Tussen november 1565 en dec. 1567 verbleef Clusius vaak bij De St Omer en logeerde hij maanden in
Moerkerke. Ze correspondeerden over planten in die tijd (Egmond 2005, p. 25).
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als “auctor intellectualis, source of inspiration and information forits actual owner” 85
van Charles de St Omer (Egmond, 2005, p. 25; idem, 2008, p. 20). 86
Wille en Egmond gaan er verder vanuit dat de aquarellen gemaakt zullen zijn
vóór 1569 (het jaar dat De St Omer stierf) en dat De St Omer de centrale opdrachtgever
was.87 Egmond (2010, p. 16, 17) zegt over de centrale rol die De St Omer in deze had:
“The key to an understanding of the interest in nature as manifested bij Clusius’
patron Saint Omer – comprising exotica as well as indigenous flora and fauna,
living plants and animals as well as their pictures, cultivation as well as ecology
and classification – lies in the phenomenon of collecting that was a vital element
in his region in a cultural movement of the 1560s and 1570s known as Bruges
Humanism. Two of Clusius’ and Saint Omer’s close friends, the brothers Guy and
Marc Laurin, played a central role in it. (…) The chronological overlap of the
circles and the friendship between Clusius, the Laurins and Saint Omer indicate
that contacts and interaction between members of these circles would have been
frequent and close.”
Ook de tekst van Lobelius bij zijn bespreking van Morieljes (de “honich-raten ghelijckende”) in zijn uitgave van 1581 (p. 309) lijkt te bevestigen dat Charles de St Omer de
opdracht gaf tot het maken van de aquarellen:
“De voorleden iaeren sijn dese Campernoellen van mijn heer vander Arny gheschoncken. Mijn heer van Rennoutre saligher ghedachtenisse [= De St Omer]
heeft de selve hier voortijts naer t’leven doen conterfeyten wt versche planten die
hier te lande bevonden waeren / maer op wat plaetse is my ende den schildere
diese ghemaeckt heeft noch onbekent.”
85. De Groote (2008) meent, dat Clusius níet de auctor intellectualis was van de collectie, en gaat ervan
uit dat de invloed van Clusius minder groot moet zijn geweest, op basis van het argument dat De St
Omer al voor de terugkeer van Clusius in juni-sept 1565 aquarellen verzamelde (Egmond 2005, p. 50)
en dat een deel van de collectie aquarellen al zou hebben bestaan vóór 1564 en dat Clusius dus niet de
auctor intellectualis kon zijn geweest. Maar, zo zegt Egmond, op dat moment was het boek niet gereed
en was De St Omers de losse aquarellen slechts aan het ordenen. Dat betekent volgens haar ook dat
Clusius een aantal aquarellen heeft gezien vóór zijn vertrek naar Spanje (Egmond 2005, p. 51; idem
2008, p. 17).
86. Wat betreft de rol van Clusius:“Omstreeks 1565-66 verbleef Clusius bij zijn vrienden Mark en
Guy Laurin te Brugge en bij Charles de Saint Omer (†1569) te Moerkerke. Ze legden zich alle drie toe
op het kweken van zeldzame planten. De collectie van Charles de Saint Omer was bijzonder rijk. De
afbeeldingen die hij van zijn zeldzame planten had laten maken, liet hij onder de titel Centuriae plantarum rariorum in vier folio-banden bundelen. Een publicatie met een tekst van Clusius was voorzien,
maar zag nooit het licht” (Halleux et al. 1998, p. 141).
87. Egmond 2005, p. 64, over de rol van de aquarellenverzamelingen: “The watercolours (..) did form
an integral part of Saint Omer’s collection of naturalia themselves and as a painted collection on paper
complemented his live and dead animals and plants (…). Thus they preserved Saint Omer’s collection
and name for posterity. Finally, the watercolours may also have served as a kind of home encyclopaedia: a collection in which pictures, copies of pamphlets about curious animals and exotic plants sent to
Saint Omer, Clusius or one of their friends could be included.”
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Maar niet alleen Clusius en De St Omer speelden een rol in deze samenwerking. Lobelius’
tekst doet immers vermoeden dat hijzelf en Plantijn, als uitgever van de belangrijke botanische uitgaven in zijn Officina Plantiniana, eveneens een rol hadden.
Uitgever Plantijn was eigenaar van de houtblokken, gemaakt op basis van de
aquarellen, die gebruikt werden voor het illustreren van zijn uitgaven. Hij was ongetwijfeld niet de eigenaar van de aquarellen,88 want dat zou de uitgaven voor een boekproductie
ver te boven zijn gegaan.89 Maar hij betaalde wel de illustraties die gemaakt werden door
zijn illustrators90 naar het voorbeeld van de aquarellen, en ook het werk van de houtsnijders,91 ten behoeve van het snijden van de houtblokken (Depauw 1993, p. 49, 50).
Dat Plantijn gebruik kon maken van de aquarellen van paddenstoelen die bij
Lobelius staan afgebeeld en een exacte weergave zijn van de paddenstoelen in de Libri
Picturati, duidt erop dat hij een zekere relatie moet hebben gehad met de eigenaar van
de aquarellen. Hij moet daarom op enigerlei wijze behoord hebben tot de ‘inner circle’
rond Charles de Saint Omer, en nauw hebben samengewerkt om tot de uitgave van het
werk van ‘zijn’ auteurs Clusius, Dodonaeus en Lobelius te komen. Plantijn kon voor zijn
uitgaven zo rekenen op een vaste groep afnemers van zijn prachtig geïllustreerde en zeer
succesvolle botanische werken. En ook voor De St Omer zullen gedrukte uitgaven van
‘zijn’ plantenafbeeldingen zeker statusverhogend zijn geweest.
De illustraties met behulp van de houtblokken vroegen een veel langere vervaardigingstijd dan het drukwerk van de teksten zelf. En het is dan ook heel wel voorstelbaar
dat Plantijn zodra de aquarellen gereed waren, de houtsneden liet maken. Het is daarmee
zeker ook mogelijk dat Plantijn al beschikte over de houtsneden van de paddenstoelen
vóórdat hij over de teksten beschikte. Om zijn dure houtblokken vervolgens te gelde te
maken, heeft hij wellicht voor de uitgave van 1581 Lobelius verzocht om bij de illustraties
van de paddenstoelen die hij (en mogelijk ook Lobelius zelf) wilde opnemen, een aanvullende tekst te schrijven. Deze eerste afbeeldingen van paddenstoelen in een Nederlandse
tekst vormden immers een unieke kans zijn lezerspubliek met een nieuwe groep bijzondere planten aan zich te binden.
88. Plantijn wordt in de eerste belangrijke publicatie na de vondst van de Libri Picturati in de Jagiellon
Library in Kraków door Whitehead, Van Vliet & Stearn (1989) gesuggereerd als eigenaar van de aquarellen ((Egmond 2008, p. 14).
89. Vgl. Depauw 1993, p. 47-56, over de kostenposten die bij het drukken van botanische werken aan de
orde waren.
90. Tot deze illustratoren behoort de hiervoor al genoemde Peeter Vander Borcht, die ook genoemd wordt
als een van de mogelijke kunstenaars die de aquarellen schilderden van de Libri Picturati (Egmond 2008,
p. 18).
91. Clusius beschrijft in het Voorwoord van zijn Spaanse flora (Rariorum aliquot stirpium per Hispanias
observatarum historia) de werkwijze bij de drukker. Tijdens zijn reis naar Spanje (1564 en 1565 was
(textueel) genoteerd hoe de plant eruit zag, de plaats waar hij gevonden werd, en de naam. Soms was
deze met houtskool of rood krijt getekend, en werden gedroogde exemplaren meegenomen. Zaden en
knolgewassen werden opgestuurd. Bij het maken van de houtblokken voor de illustraties werd door een
tekenaar (vaak Peeter Vander Borcht) een voorontwerp gemaakt. Daarbij keek de botanist vaak weer
mee en gaf aanwijzingen. De tekenaar kon bij het voorontwerp gebruik maken van de aantekeningen,
eventele schetsen en gedroogde exemplaren (Depauw 1993, p. 51) Het voorontwerp werd overgebracht
op het houtblok en uitgesneden. Ook de namen van de houtsnijders zijn deels bekend: zoals G. Janssen,
A. Nicolai en A. van Leest (Lemli 1993, p. 57).
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Dat het uitgevershuis van Plantijn in ieder geval soms een zekere invloed uitoefende met betrekking tot de uitgaven van zijn auteurs, is op te maken uit het feit dat
twee decennia later, in 1601, Clusius met enige tegenzin de paddenstoelen die Lobelius
had beschreven, op verzoek van Plantijn ook weer heeft opgenomen in zijn uitgave
(Ainsworth 1976, p. 43; Van Gelder 2011, p. 351).
Om echter met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de mate waarin
Plantijn in die tijd invloed heeft kunnen uitoefenen op zijn auteurs en op de inhoud van
de uitgaven, is meer onderzoek noodzakelijk.
Succesvolle samenwerkingsverbanden in de wereld van Clusius, Lobelius en
Dodonaeus
Met name Clusius behoort met zijn werk en in zijn werkwijze tot de grootste wetenschappers van zijn tijd en hij is een belangrijke vertegenwoordiger van de andere manier van
wetenschap bedrijven die overal in Europa opgang begon te vinden: een nieuwe manier
om naar de wereld te kijken en alles wat daar zich voordoet, zonder ‘ruggenspraak’ met
de klassieke auteurs op wie eeuwenlang gesteund was. Zoals Egmond het formuleert:
“There was a strong emphasis on eyewitness or direct observation, experimentation, detailed description and reporting (…) all of them were involved in the
active production and exchange of knowlegde. Individually they were developing
new and varied types of expertise concerning living nature; together they were
producing a new domain of knowlegde” (Egmond 2010, p. 210, 211).
Clusius was niet de enige, maar wel een van de eersten die consequent en op grote schaal
deze werkwijze in zijn botanische werken hanteerde. Hij was, ook al vóór de uitgave van
zijn Rariorum plantarum Historia in 1601, in heel Europa beroemd en onderhield via
zijn brieven een gigantisch netwerk. Daartoe behoorden veel zeer deskundige natuuronderzoekers.92
92. Te noemen is in dit verband ook de Academia dei Lincei (=Academie van de lynx), opgericht door
de Italiaan Cesi en drie anderen, waaronder de Hollander Heckius (Eckius, of: van Heeck), uit Deventer
gevlucht vanwege zijn godsdienstige opvattingen. Enkele jaren na de oprichting in 1603 voegde zich
in 1611 ook Galileo Galilei zich bij de groep. De Academia deed via Heckius pogingen om Clusius te
winnen voor actieve bijdragen aan de Academia. Heckius noemde in zijn brieven aan Clusius o.a. als
doelstelling van de jonge academie het onderzoek naar geheime en mystieke aspecten van het heelal.
Clusius echter hield grote afstand tot de groep, wellicht enerzijds vanwege leeftijdsverschil met de
‘jonge lynxen’ (Cesi was bij de stichting van de Academia net 18 jaar oud en de anderen drie waren
niet veel ouder, terwijl Clusius toen al een zeer gerespecteerd wetenschapper op hoge leeftijd was), anderzijds wellicht vanwege de atmosfeer van ‘ketterij’ die rond de groep hing. “It is very likely that the
Linceans appeared quite vague in their proposals to Clusius (…) Most of all, Eckius included among
the goals of the new Academy the investigation of the secret and arcane aspects of the universe. Could it
be this esoteric aspect of the Lincean research that induced Clusius to reject Eckius’ invitation?” (Baldringa 2007, p. 252, 252-254). Later zou Galilei vanwege zijn eigenzinnige steun voor de heliocentrische
opvattingen van Copernicus, waarbij niet de aarde maar de zon het middelpunt van de wereld is, getroffen worden door de kerkelijke ban, huisarrest krijgen en zijn opvattingen niet meer mogen publiceren.
Freedberg (2002) geeft zijn uitgebreide werk over de ontwikkelingen in die periode en de plaats daarbij
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Dat Dodonaeus, Lobelius en Clusius in die tijd zo uitermate succesvol konden zijn in
hun wetenschappelijke aanpak van de plantenwereld, hing ook samen met de intense belangstelling die er bij de welgestelde elite van de West-Europese landen, met name ook
in de Zuidelijke Nederlanden, was ontstaan voor naturalia, verzamelingen van levende
(en dode) natuurobjecten in allerlei vormen. Die interesse was begonnen aan het hof van
Karel V, ongetwijfeld mede aangewakkerd door de verbluffende planten, zaden en voorwerpen die in het nieuw ontdekte Amerika waren gezien en werden meegebracht. Het is
bekend dat eind 16de eeuw in Sevilla, het centrum van de handel op Zuid-Amerika, een
grote concentratie Vlaamse handelaars woonde, die hun positie wisten te verstevigen door
huwelijken met Spaanse dames van gegoede huize (Crailsheim 2016, p. 182 ev.). Sevilla
was het centrum van de vaart op Zuid-Amerika, waarvan ook nog latere kaarten getuigen.
De interesse in de natuur van de landen overzee stimuleerde ook de aandacht voor de
flora en fauna in de eigen regio. Lobelius schrijft in zijn Inleiding bij zijn Cruydboeck van
1581 dat geen land in Europa zoveel kennis van planten en tuinen bezat als de Zuidelijke
Nederlanden. En dat zaden en planten van over de hele wereld naar de Zuidelijke
Nederlanden werden gebracht, louter om ervan te genieten. Het bekendste import-artikel
uit die tijd is wel de tulp, die door diplomaat De Busbecq, vriend van Clusius, rond 1590
naar West-Europa werd gebracht. Er waren banden met steden als Constantinopel, Wenen,
Florence en Venetië. Uitgebreide en weelderige tuinen werden al aangelegd sinds ca. 1520
door de rijke bovenlaag van de bourgeoisie, en vonden in de jaren ’50 en ’60 van die
eeuw een hoogtepunt in steden als Antwerpen. Voorbeelden zijn de tuin van de erudiete
apotheker Peeter van Coudenberghe, die een grote kennis van geneeskrachtige planten
had en van wiens kennis zowel Dodonaeus, Lobelius als Clusius gebruik maakten; de tuin
in Moerkerke van Charles de Saint Omer, de beschermheer / broodheer van Clusius, en
in Mechelen de tuinen van Brancion (de tweede beschermheer van Clusius na de vroege
dood van Charles de Saint Omer). De kunst om deze vreemde zaden en planten op te
kweken en in ons koude klimaat te doen overwinteren, ontwikkelde zich in de Zuidelijke
Nederlanden tot grote hoogte. Bekwame hoveniers van Vlaamse komaf legden in heel
Europa aan de hoven der vorsten93 prachtige tuinen aan (Egmond 2010, p. 18).
van de Academia dei Lincei veelzeggend de titel: The eye of the Lynx, his friends and the beginnings
of modern natural history. Clusius lijkt m.b.t. deze ‘moderne’ manier van wetenschap bedrijven een
belangrijk voorbeeld te zijn geweest. Met name Cesi was zeer geïnteresseerd in botanie en had al het
werk van Clusius in zijn bibliotheek staan. Hij had enkele briefwisselingen met Clusius (en ook met
Lobelius, en Caspar Bauhin) met het verzoek om plantenzaden en met de vraag naar de geneeskrachtige
kwaliteiten van planten (Galluzzi 2017, p. 562). Cesi “was firmly convinced that the creation of a taxonomic system with information derived from the direct observation of plants, bulbs, flowers and seeds
could be the key to open the secret door of natural knowledge” (Baldriga 2007, p. 255). Vanaf ca. 1615
bestudeerde Cesi paddenstoelen en in zijn mycologische Codex vermeldt hij Clusius en de afbeelding van
de Clathrus ruber (Ubrizsy Savoia 2013, p. 342).
93. Samson (2012) meldt dat Philips II van Spanje eveneens grote belangstelling had voor tuinen. Vanaf
1561 werden diverse Vlaamse en Franse hoveniers in Spanje aangesteld. In 1566 arriveerde in Laredo
aan de Noord-Spaanse kust een vrachtschip met planten uit Vlaanderen met diverse soorten wilgen voor
de aanleg van tuinen (Samson 2012, p. 136, 137).
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Deze vorm van samenwerking tussen de rijke elite van het land, botanisten
en andere wetenschappers was in die periode dus niet ongewoon. In de Zuidelijke
Nederlanden echter ontstond een wel zeer succesvol netwerk van rijke beschermheren
met een fascinatie voor naturalia, botanisten die planten verzamelden en beschreven,
kunstenaars die de prachtigste illustraties konden leveren, en uitgevers die boeken
konden drukken en leveren voor de gevraagde kennis van plantenwereld (Latijns- en
Nederlandstalig):
“The ‘Flemish fathers of botany’ were socially, culturally and intellectually
embedded in this setting, and depended on its patronage wealth, contacts and
customs. In the most practical sense, the cult of rare plants created employments
as well as a readership interested in information about naturalia” (Egmond 2010,
p. 20, 11-21).94
Niet alleen Clusius, ook Dodonaeus en Lobelius maakten deel uit van deze intellectuele
en rijke bovenlaag en werden in voorkomende gevallen waarschijnlijk eveneens betrokken bij het afbeelden door een tekenaar/schilder van door hen bestudeerde planten. Op
dat laatste wijst in ieder geval een passage in het voorwoord van een eerdere uitgave van
Dodonaeus bij Plantijn, het Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum ac eorum quae eo pertinent historia (1566). Daarin geeft Dodonaeus aan dat hij
nauwlettend toezag op het tekenen en het snijden van de illustraties.95
94. En: “The presence of a considerable number of wealthy men with gardens and collections in the
Soutern Netherlands in the 1550s, 1560s and 1570s, plus the fact that so many of those mentioned as
experts by Lobel were in personal contact with Dodoens and Lobel as well as Clusius, help us to understand how closely interlinked the work and interests of these three botanists were with the general
cult of plants and gardens in the Southern Netherlands. ‘The Flemish fathers of botany’ were socially,
culturally and intellectually embedded in this setting, and depended on its patronage, wealth, contacts
and customs. In the most practical sense, the cult of rare plants created employment as well as a readership interested in information about naturalia. Rich garden owners needed both expert gardeners
and expert botanical consultants. The latter had to have an education that allowed them to read the
classics in Latin and contemporary works in both Latin and other languages, such as Mattioli or Fuchs
on plants, Belon on fish or Gessner on animals. Such consultants also had to have contacts which provided access to new and rare naturalia. Lobel, Clusius and Dodoens fulfilled all these requirements”
(Egmond 2010, p. 20, 21).
95. Vergelijking van de verschillende illustraties in de uitgaven van de drie botanisten bij Plantijn maakt
duidelijk dat er wel eens wat fout ging bij de plaatsing van de illustraties. Zo staat de afbeelding van
de tak van de cederboom in Lobelius’ Cruijdboeck van 1581 en in Plantijns Icones van 1581, in het
werk van Dodonaeus’ Stirpium historiae Pemptades VI vermeld als tak van de ‘agaricus-boom’, de
lariks. Tekortkomingen als deze hebben ook de nazaten van Christoffel Plantijn gezien. Frans II van
Ravelingen, kleinzoon van Christoffel Plantijn, probeerde na 1618 een overzicht te maken van welke
plantennamen door Dodonaeus en door Lobelius genoemd waren bij welke planten “vermits Rembert
Dodonaeus en Mathias Lobelius in de botanische werken die bij de ‘Officina Plantiniana’ uitgegeven
waren, meermaals dezelfde afbeeldingen gebruikt hadden en hieraan wel vaak dezelfde plantennaam
hadden toegekend, maar ook dikwijls verschillende en zelfs meer dan eens juist een tegenovergestelde
naam” (De Nave & Imhof 1993, p. 86). Zijn vergelijkende arbeid is nooit in druk verschenen.
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Lobelius verwijst in zijn voorwoord bij het Cruydboeck van 1581 naar Clusius
als de belangrijkste onder de botanici, die, in samenwerking met een aantal hooggeplaatsten die hij bij naam noemt (waaronder ook de beschermheren van Clusius), “het
Nederlandse volk voor wat betreft het opkweken van planten op de eerste plaats heeft
gezet” (Lobelius 1581, Voorwoord [p. 4]).96
Nogmaals Clusius – en de overgang naar de nieuwe eeuw
In 1576 was Christoffel Plantijn vanwege de oorlogssituatie in Antwerpen naar Leiden
verhuisd, waar hij drukker werd aan de Leidse Universiteit en bij de Staten Generaal.
Na 1585 keerde hij echter naar Antwerpen terug. De zaak in Leiden bleef bestaan, geleid
door zijn schoonzoon Frans I van Ravelingen, die behalve officiële Academiedrukker
van de Leidse universiteit tevens in 1587 daar hoogleraar Hebreeuws werd. Christoffel
Plantijn stierf in Antwerpen in 1589 op 69-jarige leeftijd. Schoonzoon Jan Moretus, altijd
al de rechterhand van de oude Plantijn, zette in Antwerpen na de dood van zijn schoonvader in 1589 de uitgaven bij de Officina Plantiniana voort, ook op botanisch gebied.
Clusius verhuist na zijn verblijf in Oostenrijk en Hongarije en een korter verblijf in
Frankfurt uiteindelijk in 1594 naar Leiden om daar als hoogleraar aan de universiteit
tevens de leiding over de Hortus botanicus op zich te nemen. Hij wil zijn Rariorum
plantarum Historia liefst in Leiden laten drukken zodat hij er toezicht op kan houden,
maar Jan Moretus in Antwerpen weigert de collectie houtblokken (voor een deel van
de illustraties) 97 naar Leiden te laten gaan. Van Ravelingen van de Leidse drukkerij
wil echter niet investeren in nieuwe houtblokken, zodat de uitgave in een impasse raakt
(Imhof 2012, p. 108). Uiteindelijk rolt dan toch in Antwerpen in 1601 eindelijk Clusius’
Rariorum plantarum Historia van de pers. Het in het Latijn geschreven werk behandelt
in een bijlage van 25 pagina’s, Fungorum in Pannoniis Observatorum Brevis Historia,
de paddenstoelen die Clusius heeft bestudeerd in zijn Weense periode, in de jaren 15731587, waarschijnlijk pas na 1583 (Van Gelder 2011, p. 337, 338). Clusius werd in deze
periode regelmatig vergezeld door een tekenaar/schilder, die de paddenstoelen nauwgezet aquarelleerde (Barb 1974, p. 117). Het is waarschijnlijk Clusius’ neef Isaye Le
Gillon, zoon van zijn zus Maria de l’Ecluse. Clusius’ broodheer op dat moment, de rijke
edelman Batthyány, stond financieel garant voor deze opdracht aan Le Gillon, die in die
tijd ook andere schilder-opdrachten voor Oostenrijkse hoven uitvoerde (Barb 1974, p.
118, 119).
96. “Alsoo en connen wy oock niet verswyghen hierinne, naest den vermaerden Caerle de l’Ecluse (die
inde oeffeninge ende eruarentheyt in dese conste by hem soo in Oistenriik als andere landen vercregen
by niemanden naer ons goet duncken en wordt te boven ghegaen) de voornaemtste gheweest te syne
wylen myne heeren van Reynoultre, van Brancion ende vander Delft (…).” (Lobelius 1581, Voorwoord
[p. 3]).
97. Clusius heeft een deel van de houtblokken (m.b.t. de afbeeldingen van de planten) voor de uitgave
van 1601 al eerder zelf laten maken door Peeter vander Borcht en/of Virgilius Solis, een houtsnijder
uit Frankfurt “die meer tijd in de kroeg dan aan de werktafel doorbracht” (De Nave & Imhof 1993, p.
118). Deze houtblokken bevinden zich dan inmiddels in Antwerpen.
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Een tweede zoekgeraakte bundel aquarellen
Clusius beschrijft in zijn werk van 1601 in totaal 47 geslachten of groepen, waarvan 21
eetbare en 29 schadelijke en giftige, met daarbinnen vaak meerdere soorten, en verluchtigt deze met houtsneden. Op verzoek van Moretus, de opvolger van de oude Plantijn in
Antwerpen, voegt hij ten slotte het onderdeel paddenstoelen uit het werk van Lobelius
uit 1581 daar nog aan toe (Ainsworth 1976, p. 43;Van Gelder 2011, p. 351).98
Clusius is de eerste die een afbeelding geeft van het Judasoor, al is deze tamelijk
slecht gelijkend. Ook de andere afbeeldingen zijn niet van zeer hoge kwaliteit. In een
later geschrift van hem, Curae posteriores, pas na zijn dood (in 1609) gepubliceerd in
1611, klaagt hij over het feit dat de aquarellen van de paddenstoelen ‘met kleuren naar
het leven weergegeven’, op basis waarvan de grote uitgave van 1601 was uitgegeven,
toentertijd bij de drukker zijn zoekgeraakt.
De formulering van zijn klacht is voor meerdere uitleg vatbaar en heeft veel
vraagtekens opgeroepen. Hunger (1927) en Barb (1974)99 menen dat het daarbij gaat om
de Clusius Codex, die is zoekgeraakt in die periode en pas in de tweede helft van de 17de
eeuw zou zijn opgedoken bij het werk van Van Sterbeeck. Inderdaad treft Van Sterbeeck
bij hoogleraar Sijen in Leiden rond 1670 een Clusius Codex aan met aquarellen die
verwantschap hebben met de illustraties in Fungorum Historia van Clusius in 1601.
De slechte kwaliteit van de houtsneden wijt Hunger eraan dat ze niet vervaardigd zouden zijn naar de oorspronkelijke aquarellen (Hunger 1927, p. 259, 260). Ook Ainsworth
(1976, p. 42) en Willebrands & Van ’t Hoog (2006, p. 43) gaan hiervan uit.
Van Gelder (2011, p. 346-347) heeft een andere verklaring. Zij meent dat de
Clusius Codex oorspronkelijk veel groter is geweest, en dat Clusius een selectie daaruit
98. Clusius 1601, p. 292 e .v. Met tegenzin, zoals hij zegt (idem 1601, p. 288). Hij laat twee soorten
achterwege die hij al bij zijn eigen overzicht behandelde, de morieljes en de bovisten. Tevens neemt hij
drie bladzijden over paddenstoelen op uit het werk van Baptista Porta Magia naturalis sive de miraculis
rerum naturalium, een werk over allerlei bijzondere natuurwetenschappelijke verschijnselen. Baptista
Porta werd eveneens uitgegeven door Plantijn in Antwerpen.
Clusius neemt verder op de laatste pagina van zijn werk in 1601 (de uitgave is officieel van 1601, maar
meerdere appendices zijn van latere datum, zoals deze) een paddenstoel op die N. de Callas hem heeft
toegestuurd. Deze N. de Callas was Nicolas Claude Fabri de Peiresc de Callas (1580-1637), Frans astronoom die zich ook bezighield met botanie en natuurlijke historie en die met Clusius correspondeerde
(Miller 2017, p. 177). Hij stuurde deze paddenstoel, gevonden en gedroogd in het najaar van 1604, in
het voorjaar van 1605 aan Clusius toe. Clusius zou de paddenstoel volgens Van Sterbeeck in het water
hebben gelegd, zodat de schilder hem natuurlijk (“te naturelijcker”) kon afbeelden (Van Sterbeeck
1675, p. 284). Het gaat om de beschrijving met afbeelding van Fungus coralloides cancellatus, dat is
‘Coraels ghewijse ghetralide Campernoelie’, zoals Van Sterbeeck (idem, p. 283) hem noemt. Clusius
zelf beschrijft de paddenstoel in het Latijn.
99. Hunger (1927, p. 260) zegt dat de houtsneden die gebruikt zijn, inderdaad op later snel bijgemaakte
illustraties lijken te zijn gebaseerd en niet op de oorspronkelijke aquarellen die Clusius tijdens zijn
tochten door Hongarije en Oostenrijk had laten maken. Ook Barb (1974, p. 121,122) is deze mening
toegedaan. Van Sterbeeck op zijn beurt maakt gebruik van de in de Clusius Codex aanwezige aquarellen, om te gebruiken als basis voor de kopergravures in zijn eigen werk in 1675. Daarnaast neemt hij
dan ook afbeeldingen op die in Clusius’ uitgave van 1601 zijn verschenen. Van Sterbeeck zal later klagen over de afbeeldingen in deze uitgave van 1601 en is blij met de afbeeldingen in de Clusius Codex,
die hem veel meer houvast bij de determinatie geven.
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maakte ten behoeve van de houtsneden voor de uitgave van zijn uitgave in 1601 (Van
Gelder 2011, p. 348). Deze illustraties zijn volgens haar pas ná de vervaardiging van de
houtsneden bij de drukker (waarbij er één werd vergeten) zoekgeraakt en tot op heden
zoek gebleven. Het deel illustraties van de Clusius Codex dat niet geselecteerd werd door
Clusius voor zijn uitgave, bleef volgens haar bij Clusius in Leiden, en kwam later terecht
bij Sijen, waar ze door Van Sterbeeck werden ingezien.
De argumenten van Van Gelder zijn overtuigend wat betreft haar bewering dat
de Clusius Codex groter moet zijn geweest en dat het deel dat bestemd was voor de
uitgave van 1601 is zoekgeraakt. Van Gelder meent echter dat de aquarellen zijn zoekgeraakt nadat de houtblokken voor de afdrukken in het boek al waren gemaakt. Dat valt te
betwijfelen, ofschoon het op te maken zou kunnen zijn uit Clusius’ opmerking in Curiae
Posteriores uit 1611. Deze betreft een addendum dat gelezen dient te worden vóór de
laatste alinea van de tekst bij de 21ste en laatste eetbare paddenstoel die Clusius in 1601
op p. 276 beschrijft en die luidt (in vertaling):
“De afbeelding hiervan had ik met de overige aan Moretus [drukkerij Plantijn]
gestuurd opdat hij ervoor zou zorgen dat die gedrukt werd. Ik weet niet waarom
het verwaarloosd is, wat ik zeer betreur. Maar nog veel meer moet worden betreurd dat en de afbeelding van deze paddenstoel en die van de overige paddenstoelen, naar het leven weergegeven met hun kleuren, die ik hemzelf had gestuurd,
verloren zijn gegaan”100 (Clusius 1611, p. 41 - vertaling Van Gelder 2011, p. 345).
Er zijn echter voldoende argumenten om te menen dat de aquarellen tevóren (in ieder
geval grotendeels) zijn kwijtgeraakt (zoals o.a. Hunger suggereert, mede op basis van
de inderdaad slechte kwaliteit van de houtsnedes). Immers slechts bij een klein aantal
paddenstoelen is een duidelijke overeenkomst te vinden met een afbeelding in de Clusius
Codex. Van bijna alle 47 geslachten (genera) met 105 soorten (species) die Clusius in
zijn werk in 1601 beschrijft, zijn aquarellen aanwezig in de Codex. Daarbij is met de
hand vermeld bij welke beschrijving van de 46 eetbare soorten paddenstoelen (fungi
esculenti in 21 geslachten), en 59 van de gevaarlijke soorten (fungi perniciales in 26
geslachten) ze horen. Van vier geslachten met soorten, die Clusius wel in zijn boek behandelt, ontbreken aquarellen.101
Bij de beschrijvingen in de uitgave van 1601 staan echter (afgezien van de bijlagen) in totaal slechts 32 houtsnedes. Hoogstens zes tot tien daarvan kunnen eventueel
naar aquarellen van Clusius vervaardigd zijn, deels omdat ze helemaal ‘nieuw’ lijken
(zoals de afbeelding van de jonge Keizersamaniet), deels omdat ze inderdaad min of meer
100. De oorspronkelijke Latijnse tekst van het addendum bij Clusius (1611, p. 41) luidt: “Huius iconem
cum reliquis Moreto miseram ut exprimendam curaret, quae nescio cur neglecta, quod valde doleo: sed
longè magis dolendum, quὸd & illius & reliquorum fungorum icones, suis coloribus ad viuum expressae, quas ipsi miseram, perierint.”
101. Een determinatie van de afgebeelde soorten is door Istvánfii in 1900 gepubliceerd, en later door
Aumüller in 1981 bijgesteld (Aumüller 1981, p. 17-22), mede op basis van de Hongaarse namen die
Clusius vermeldde, en die, zo zegt Aumüller, nog nauwelijks zijn veranderd op het platteland (Aumüller
1985, p. 75).
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Bijschrift: De zeventiende van de eetbare paddenstoelen, met
de Duitse naam ‘Keyserling’ (Amanita caesarea) in Clusius’
Rariorum plantarum Historia van 1601. http://www.biolib.de/ecluse/high/IMG_4484.html

verwantschap hebben met de illustraties van de betreffende soort in de Clusius Codex. Bij een aantal andere afgebeelde soorten is echter een illustratie gebruikt uit eerdere
uitgaven van Plantijn, zoals het werk van Lobelius van
1581. Bij nog weer andere beschrijvingen is een illustratie gevoegd die waarschijnlijk wel een juiste afbeelding
van de bedoelde paddenstoel is, maar geen verwantschap
toont met de andere illustraties vandie soort in de Clusius
Codex. Enkele illustraties lijken zelfs de beschrijving van
de paddenstoel te weerspreken.
Gezien het betrekkelijk kleine aantal afbeeldingen in de tekst van 1601 dat een directe relatie heeft met
de afbeeldingen in de Clusius Codex en het zeer grote aantal dat dat niet heeft, casu quo
ontbreekt, is er dus veel voor te zeggen dat de bewuste aquarellen grotendeels al vóór het
drukken zijn zoekgeraakt.
Die veronderstelling wordt verder gevoed door een citaat bij Hunger (1927).
Hij maakt, op basis van briefwisselingen van Clusius, melding van oponthoud bij de uitgave van Clusius’ werk in de zomer van 1600, dat o.a. veroorzaakt blijkt te zijn doordat
“iets van het manuscript of van de illustraties zoek was geraakt”. Clusius’ correspondent
schrijft hem terug: “ik vermoed dat de bewuste blaadjes wel bij hemzelf [bij de drukker]
teruggevonden zullen worden (…)”. Uit de briefwisseling blijkt verder dat de drukker in
de maanden daarna de situatie weer op orde had gekregen (Hunger 1927, p. 252). Wat
die ‘oplossing’ echter inhield, wordt niet vermeld…
Een laatste argument voor de opvatting dat de bewuste aquarellen vóór het
drukken zijn zoekgeraakt is ten slotte het feit dat Clusius zijn opmerking over het zoekraken van de illustraties als addendum laat afdrukken in zijn Curae posteriores van
1611 met een aanwijzing op welke plek in de tekst van 1601 dit addendum gelezen moet
worden. Wanneer de houtblokken voor de uitgave van 1601 wél zouden zijn gemaakt,
en de aquarellen pas na de vervaardiging daarvan zouden zijn zoekgeraakt, is er immers
maar weinig reden voor Clusius om de lezer in 1611 te vermoeien met de (in dat geval
min of meer privé-) mededeling dat de hele verzameling aquarellen na 1601 intussen is
zoekgeraakt.
De conclusie lijkt dus gewettigd dat drukker Jan Moretus slechts enkele aquarellen heeft kunnen gebruiken voor de houtblokken. En dat hij voor een overig klein deel
heeft moeten terugvallen op de grote voorraad houtblokken van de Officina Plantiniana
die al waren gebruikt bij eerdere uitgaven, en/of op enkele houtsneden van paddenstoelen die alsnog nog gemaakt konden worden. Nader onderzoek naar de relatie tussen de
Clusius Codex en de illustraties in Clusius’ werk van 1601 is echter noodzakelijk om alle
vraagtekens te kunnen weg nemen.
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Ten slotte nog een opmerking over de laatste van Clusius’ eetbare paddenstoelen die hij
noemt in de uitgave van 1601 (p. 275): de enorm grote paddenstoel, die hij van de Duitse
naam Scheberling voorziet (tegenwoordige naam: Eikhaas - Grifola frondosa). Van
Gelder (2011, p. 345) meent dat de beschrijving door Clusius “het monsterlijke uiterlijk
van de eetbare ‘Scheberling’ ” betreft. Clusius heeft het hier echter over de afmeting (en
niet over het uiterlijk) van deze paddenstoel102 en zegt:
“Monstrum verius fungi, quam fungus censeri potest Vicesimum-primum genus
esculentorum fungorum, quia adeo vaste interdum est amplitudinis [Eerder een
monster/reus van een paddenstoel dan als een paddenstoel kan de 21ste van de
eetbare soorten gezien worden, en wel omdat hij soms enorm van omvang is]”.
			
Het werk van Clusius is, ondanks het feit dat er geen Nederlandse namen in voorkomen,
voor de Nederlandse naamgeving van paddenstoelen toch van belang, omdat Clusius bij
de Latijnse tekst over de paddenstoelen wel de gebruikte Duitse en Hongaarse namen
vermeldt. Op basis van die namen, samen met de nieuwe illustraties, werd in ieder geval
de determinatie van paddenstoelen in de Nederlanden vergemakkelijkt. Vele van de genoemde soorten komen (en, naar we mogen aannemen, kwamen) ook in Nederland voor.
Determinatie bleef overigens ingewikkeld, want 70 jaar later zal Van Sterbeeck toch
behoorlijk wat moeite hebben om de paddenstoelen en de beschrijvingen daarvan door
zijn voorgangers op één lijn te brengen met zijn eigen waarnemingen.
102. Ook Van Sterbeeck (1675, p. 114, 115) vermeldt deze paddenstoel decennia later, op gezag van
Clusius Hij kent echter duidelijk de naam Scheberling niet, en legt bij zijn beschrijving van deze soort
dan ook geen link met de Eikhaas, ofschoon hij deze elders in zijn werk uitgebreid behandelt op p. 124,
125 en ‘Andijviepaddenstoel’ (Andyvi Fungi) noemt.
In de Leidse Clusius Codex staat verder een afbeelding, nr. 67, die gedetermineerd is als ‘Scheberling’,
Polyporus frondosus (Istvánfii 1900, p. 79, 80). Hij is zo te zien van de hand van een andere illustrator dan de overige afbeeldingen en wordt door Van Sterbeeck op p. 269 in zijn Theatrum fungorum
(afbeelding op plaat 28 na p. 268) behandeld. Van Sterbeeck zegt erbij dat de afbeelding geen aantekeningen van Clusius bevat. Hij heeft deze paddenstoel maar ‘Bloem tuyl’ genoemd, naar zijn vreemde
uiterlijk (Van Sterbeeck 1675, p. 269).
Zowel Clusius als Van Sterbeeck gaan in op enkele sterke verhalen rond deze opvallende paddenstoel.
Zo vraagt Clusius (1601, p. 275, 276), en in navolging van hem ook Van Sterbeeck (1675, p. 115), zich
o.a. af of deze paddenstoel ook de paddenstoel kan zijn die een rol speelt in een anecdote bij Cassius
Dio (155-235 n. Chr.) in zijn werk over de geschiedenis van Rome. Deze anecdote gaat over een tekst
die geschreven zou zijn op de randen van een enorme paddenstoel die in een triomftocht voor keizer
Trajanus na diens overwinning op de Daciërs (in 89 n. Chr.) werd meegedragen door de overwonnenen “de welcke aen den Keyser Traianus, teghen Decebalus Coningh van Dacien strijdende, voor een
teecken wirdt ghedraghen, op de welcke rondtsom in Latijnsche letteren gheschreven stont, Burros
sociosque omnes à Traiano petere, ut pace fačt â domum reverteretur: het welck te segghen was, Dat de
Burri ende alle haere medeghesellen van Traianus baden, dat hy peys ende vrede ghemaeckt hebbende,
souden willen wederom tuys keeren, &c.” (Van Sterbeeck 1675, p. 115). Op de randen van de Eikhaas
is het echter niet mogelijk om grote, van enige afstand zichtbare letters op de rand te schrijven. Dio
Cassius zal eerder hebben gedoeld op de Reuzenzwam, Meripilus gigantius, die waarschijnlijk ook in
het verleden in Roemenië (Romeinse naam: Dacië) voorkwam. Op de randen van de ‘bladeren’ daarvan
is het inderdaad mogelijk een tekst leesbaar neer te schrijven.
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Clusius’ vermelding van de Hongaarse en Duitse namen en zijn beschrijvingen
maken verder ook duidelijk dat er in de Oost-Europese landen veel meer aandacht voor
de paddenstoelen was en dat er daar zeker ook een paddenstoelen-eetcultuur bestond.
Aan Clusius zelf is dat laatste niet besteed: hij schrijft dat hij niet van paddenstoelen
houdt en betreurt het bovendien dat de boeren van wier kennis over paddenstoelen hij
afhankelijk is, alleen maar interesse hebben in de eetbare soorten en niets afweten van
niet-eetbare paddenstoelen (Clusius, 1601, p. 276). Van Sterbeeck zegt in dit verband:
“(…) nochtans sijnder weynighe gheweest, de welcke onder hun de Fungi hebben
ghegeten, het welck Clusius oock van sy selven is betuyghende, noyt gheenen
liefhebber in de selve te eten gheweest te zijn, belijdende, dat den doorluchtighen
Heere Balthasar de Batthyan hem was uyt-spottende (als hy verstaen hadde, dat
Clusius in de kennis der Fungi studeerde om door den druck in’t licht te gheven)
seggende, wat goet oft quaet sal hy doch voor den dagh doen verschijnen, hy de
welcke gheene Fungi en proeft noch en mach” (Van Sterbeeck, 1675, p. 117).103

Het einde van een bloeiperiode
Aan het succes van de botanische tuinen en aan de samenwerking tussen elite, botanisten
en uitgever in de Zuidelijke Nederlanden komt een einde door de ontwikkelingen in de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Deze oorlog begon als een opstand in de Zeventien
Provinciën – vrij los samengevoegde gebieden, alle met eigen regels en besturen – uit
protest tegen de aanpak van het protestantisme, de bureaucratie en de verarming onder
de opvolger van Keizer Karel V. De strenge aanpak van het protestantisme leidde in
1566 tot de beeldenstorm in West-Vlaanderen door calvinistische groepen. De Spaanse
overheid stuurde Alva naar het opstandige gebied, en deze liet als represaille een aantal
Hollandse edelen onthoofden. In 1576 werd Antwerpen geplunderd en in brand gestoken
door muitende Spaanse soldaten en hulptroepen van de tegenpartij. Zo’n 7000 mensen
kwamen om. Vele welgestelde families ontvluchtten de stad. De definitieve neergang
van de stad kwam met het beleg in 1584, dat 14 maanden duurde en eindigde met de val
van Antwerpen in augustus 1585. Ook de intellectuele bovenlaag van Antwerpen verplaatste zich naar andere gebieden en later deels ook naar de Noordelijke Nederlanden.
Politiek gezien betekende dit een scheiding tussen de Noordelijke en de
103. De tekst van Clusius, die Van Sterbeeck aanhaalt, luidt: “Quamobrem Illustris ille heros Balthazsar de Batthyan, cujus memoriam, dum vivam, colam (é vivis autem ille excessit anno MDXC hoc est,
circiter biennium post Viennam Francofurtum me contuli) cum intelligeret me de fungis in eo Regno
nascentibus aliquid commentari velle, ridens (ut erat vir lepidus & valde facetus) dicere solebat: ubi,
inquit que, meditaris in lucem protuleris, insigniter te nugari dicam, qui de ijs rebus scribere in animum induxeris, quas ne semel quidem gustare unquam volueris… [Om welke reden deze voorteffelijke
man Balthazar de Batthyan, aan wie de herinnering bij leven ik koester (hij is echter in het jaar 1590
gestorven, ca. 20 jaar nadat ik van Wenen naar Frankfurt ben gegaan) omdat hij wist dat ik over de paddenstoelen die in zijn Rijk groeien een uitgave wilde maken, lachend placht te zeggen (want hij was een
gevatte en geestige man): ‘Wat voor een merkwaardige verzinsels om zo te zeggen zul jij aan het licht
brengen, jij die van plan bent te publiceren over zaken die je zelfs niet eenmaal wilde proeven’…]”
(Clusius 1601, p 276).
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Zuidelijke Nederlanden, en het luidde tevens de neergang in van het roemrijke intellectuele klimaat in Antwerpen. Ook op botanisch niveau kreeg dat zijn beslag: het merendeel
van de botanische tuinen – letterlijk de proeftuinen voor de ontwikkeling van de botanische wetenschap - werd verwoest tijdens het beleg, maar deels ook nog daarna.
Ook de botanisten verlieten voorgoed hun ‘thuisbasis’. Dodonaeus had na een verblijf
van een aantal jaren in Wenen in 1582 een aanstelling gekregen aan de universiteit van
de stad Leiden, waar hij in 1585 stierf. Clusius was van 1573 tot 1577 botanicus aan
het hof van de Spaanse keizer in Wenen, bleef daar tot 1588 om onderzoek te doen naar
de Oostenrijkse en Hongaarse flora en kwam in 1593 eveneens uiteindelijk in Leiden
terecht,104 waar hij hoogleraar werd aan de Leidse universiteit en toezicht hield op de
hortus botanicus. Hij stierf in 1609. Lobelius, in 1577 tot lijfarts van Willem van Oranje
benoemd, vertrok na diens gewelddadige dood in 1584 naar Engeland en overleed daar
in 1616.
Met de mensen verhuisde ook een groot deel van de botanische kennis naar de
Noordelijke Nederlanden, met name naar Amsterdam en Leiden. De botanische tuinen
die in Holland werden (en waren) aangelegd evenaarden echter nooit de faam die de
tuinen van de Zuidelijke Nederlanden hadden gekend.
Ook Plantijn ontvluchtte de stad in 1576 naar Leiden, maar keerde na 1585 weer
terug naar Antwerpen105. Na zijn dood in 1589 werd de erfenis van de houtblokken van
de uitgeverij verdeeld tussen de zaak in Antwerpen (onder leiding van zijn schoonzoon
Jan I Moretus), en die in Leiden (onder leiding van een andere schoonzoon, Frans van
Ravelingen). Diens drie zonen - Christoffel (1566-1600), Franciscus (1568-1643) en
Justus (1573-1628) - leidden de drukkerij en uitgeverij na de dood van hun vader tot
rond 1619, waarna deze werd opgeheven. De voorraad houtblokken werd overgeheveld
naar de Antwerpse Officina Plantiniana, waar in 1644 opnieuw een bewerking van
Dodonaeus’ Cruydt-Boeck uitkwam, naast uitgaven van het werk van o.a Bauhin en
Gerarde106 (Lemli 1993, p. 59). De in totaal 3180 houtblokken met afbeeldingen van
planten van de Officina Plantiniana, waarvan een deel nog in de 17de eeuw gebruikt werd
in andere uitgaven, zijn bewaard gebleven (naast de 10.611 overige houtblokken van de
uitgeverij) in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen (Voet 1993, p. 41-44).
104. Hij liet zich daartoe na lang aandringen overhalen door de Leidse hoogleraar Lipsius en door
Marie de Brimeu, een welgestelde dame uit de Zuidelijke Nederlanden, die aanhanger werd van het
protestantse geloof en zich na vele perikelen al eerder had gevestigd in Leiden. In haar tijd was ook haar
tuin beroemd. Ze had een levenslange vriendschap met Clusius en bood hem een deel van haar ‘hortus’
in Leiden, waar Clusius zich weer aan het kweken van planten kon wijden (Backer 2016, z.pag., na
noot 17)).
105. Overigens vermelden de titelpagina’s van o.a. het werk van Clusius en Dodonaeus uit 1581 en
1583 wel Antwerpen als plaats van uitgave.
106. De houtblokken werden nog gebruikt voor volgende uitgaven: Bauhin, Historia plantarum universalis nova, in 1651; de bewerkte en uitgebreide uitgave van Gerarde: The herball or general history
of plants in 1636; en in 1647 in Den Danske urtebog door Simon Paulli (Nemli 1993, p. 59). Van Sterbeeck zal in 1675 niet meer de blokken zelf gebruiken, maar gebruikt de afbeeldingen wel voor zijn
kopergravures van paddenstoelen.
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De kennis van de botanie – waaronder de prille kennis van de paddenstoelen –
uit de Zuidelijke Nederlanden werd o.a. via botanisten als Van Sterbeeck doorgegeven.
Door de band met de Leidse universiteit in de Noordelijke Nederlanden, met in de 17de
eeuw Commelin, Rumphius en Boerhaave, werd de lijn van de grote botanisten uit de
16de/17de eeuw in het noorden van Europa voortgezet. Daar ook zou Linnaeus zijn wetenschappelijke carrière beginnen.
Nederlandse namen voor paddenstoelen bij Dodonaeus, Clusius en Lobelius
Het aantal Nederlandse paddenstoelnamen dat bij Dodonaeus, Clusius en Lobelius voorkomt, is niet erg groot. Naamgeving staat niet voorop. Het gaat in de beschrijvingen
vooralsnog vooral om pogingen de paddenstoelen als groep, aangeduid met de algemene naam Campernoellen (of een variant daarvan) in te delen. Lobelius is de eerste
die een aantal soorten meer uitgebreid in het Nederlands beschrijft. In eerste instantie
worden ze bij hem ingedeeld naar eetbare en gevaarlijke (‘venijnighe’), en naar ‘bospaddenstoelen’, ‘ boompaddenstoelen’ of ‘weipaddenstoelen’. Specifieke soortnamen
worden slechts in een enkel geval genoemd (zie hierna). Andere paddenstoelengroepen
omschrijft hij, zoals:“andere sijn spongieachtich voos / van Aenwas substantie ende
ghedaente den Agaricus niet zeer onghelijck” en “Ander groote ende ghecronckelde
Bosch-Campernoellen” (Lobelius 1581, p. 307). Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat paddenstoelen weliswaar voorkwamen en als zodanig herkend werden, maar
dat specifieke Nederlandse soortnamen niet of nauwelijks gebruikt werden óf niet bekend
waren bij de botanisten van die tijd. In ieder geval stond de wetenschappelijke kennis
van paddenstoelen nog maar in de kinderschoenen en had, zeker wat betreft soortnamen,
een grote achterstand op de plantenwereld.
Toch waren wel enkele soortnamen bekend. Lobelius noemt met name Judasoor,
waarvan hij een duidelijke beschrijving geeft bij zijn bespreking van de vlierboom, en de
geneeskrachtige eigenschappen ervan noemt. Verder noemt hij bult of dult, voor een aantal bovistsoorten, waarvan de sporenmassa ook werd gebruikt om bijen te ‘smoren’,107 en
107. Lobelius 1581, p. 310: “De Was-macckers vergaderen dese in haeren tijt / ende ghebruyckense
om de bien mede te versmooren als sy was vanden honich scheyden.” In het werk van Dirk Cluyt
(L. Clutius, hortulanus in Leiden), getiteld Van de Biën Haeren wonderlyken oorspronk, uit 1597, dat
geschreven is als een samenspraak tussen de auteur en Carolus Clusius, wordt eveneens bovist of
wolfscheet gebruikt om bijen te doden. Niet alle bijen sterven dan, zegt hij, want een deel kan zijn
kopje steken in lege ‘honigraatcellekens’ en zo de rook vermijden. De Coo (2015) stelt echter dat Cluyt
daarbij een fout maakt en dat bijen niet sterven van bovist-dampen, maar alleen bedwelmd raken. Ook
in de Beknopte handleiding voor bijenhouders in Amsterdam uitgegeven in 1835 (zonder auteursvermelding), staat dat bovist gebruikt kan worden (naast tabaksrook) voor het bedwelmen van bijen (resp.
p. 122, p. 70), maar dat het verder onschadelijk voor ze is. Cluyt’s uitspraken worden een kleine eeuw
later nog letterlijk overgenomen in Nylands Den ervaren hvys-hovder, oft Medicyn-winckel, zynde het
deel III. van het Vermakelyck landt-leven, uitgegeven in Brussel 1687. De opvatting van De Coo dat
bijen niet sterven door bovist-dampen, wordt ook ondersteund door een uitspraak van Houttuyn in
1783. Deze zegt dat in zijn tijd zwavel wordt gebruikt om bijen te doden, maar:“Ten ware het mogt zyn,
dat men op de voorgaande manier [met damp van aangestoken-bovist] dezelven in ’t Leven behield”
(Houttuyn 1783, p. 678).
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die eveneens soms werden gebruikt voor het maken van tondel. En ten slotte hertenzwam
of hertszwam108 (waarschijnlijk Elaphomyces) voor een niet eetbare truffelsoort, die wel
werd gebruikt als ‘medicijn’ of lustopwekkend middel. Ook de naam Brand of Brant
voor Ustilago, wordt in 1554 al behandeld bij Dodonaeus.109
Het belang van de illustraties van paddenstoelen
Het verschijnen van de eerste illustraties van paddenstoelsoorten in het werk van Lobelius
is in zekere zin te beschouwen als het begin van een nieuw tijdperk voor paddenstoelen.
Tot dan toe was het in feite vrijwel onmogelijk aan lezers kennis over paddenstoelen over
te brengen met behulp van uitsluitend tekst, zeker op soortniveau. In de Herbaria was
het al eerder mogelijk gebleken om gedetailleerd plantensoorten aan te geven met behulp
van kwalitatief goede illustraties. De Herbaria van Bock en van Fuchs bijvoorbeeld
leverden daarmee al vrij nauwkeurige beeldinformatie. Voor paddenstoelen is dat altijd
veel moeilijker geweest, vanwege het feit dat men geen idee had hoeveel verschillende
soorten er waren, er veel erg op elkaar lijkende soorten zijn, ze vaak slecht van elkaar
te onderscheiden zijn, en men bovendien niet wist waar men precies op moest letten.
Zodra echter ook voor paddenstoelen afbeeldingen gemaakt gaan worden, wordt ken108. De ‘hertszwam’ of hertenzwam is een aantal eeuwen lang vaak vermeld als paddenstoel en als
lustopwekkend middel dat met de bronsttijd van de herten wordt geassocieerd. Het is reeds te vinden bij
Hildegard von Bingen (waar hij overigens vermeld wordt als o.a. een midddel tegen jicht (Fischer 1967,
p. 190)), en in Herbarius in Dietsche uit 1514 en 1526 (1526, p. 103), en gaat terug op de vermelding
door ‘de Meesteren’, d.w.z., de klassieke auteurs, zoals Plinius of Dioscorides. Het verhaal wordt door
de Duitser Lonicerus afgedaan als onzin (Lonicerus 1565, p. 160). Maar de vertelling is toch ook nog
terug te vinden tegen het einde van de 16e, begin 17de eeuw in Placaten ende Ordonnantien van Paulus
Merula, sinds 1597 de officiële geschiedschrijver van Holland, in een uitgebreide bespreking van de
dieren waarop in de Hollandse kuststreek door rechthebbenden gejaagd mag worden. Daarin staat een
passage over de paartijd van de herten, en de vechtpartijen van de hertenbokken onderling waardoor
zij uitgeput raken:
“De Herten sijn ontrent sodanighe tijdt seer licht ende ghereedt om vermeestert te werden, overmidts
sy alsdan volgen den voet ende de stappen (les routes & voyes) van de Hinde; stekende den neus in
d’aerde om te riecken, sonder acht te nemen, of daer yemandt verborghen is, die hen hinder of ongheval
kan doen. Gaen op die tijdt soo wel by nacht als by daghe; sijnde seer verwoedt ende rasende van de
Rotteringhe; niet overdenckende of daer yet is, dat hen soude konnen schadelick sijn. Leven alsdan seer
soberlick, ende sijn mit weynigh te vreden; op ‚t Lavey gaende (viander, faire son viandy) ende sich
alleenlick onthoudende van ‚tgene voor de voeten is, volghende ghemeenlick het speur daer de Hinde
gepasseert heeft; ende behelpen sich met roode Campernoille, daer deur de Nature seer werdt gheholpen (pisser le suif). Sijn oock alsdan soo hittigh, ende in soo grooten brandt, dat, waer ende wanneer sy
eenigh water vinden, sy sich daer in wentelen, ende verlustighen.” (Merula 1605, p. 83 (in het laatste
deel, ‘Jachtbedrijf’.)) Opvallend is dat hier het woord campernoille gebruikt wordt, dat van oorsprong
niet in Holland zou worden gebezigd. Het wijst erop dat Merula teruggrijpt op een Zuid-Nederlandse
bron. Pas Houttuyn (1783, p. 674) zal de fabel definitief uit de wereld helpen met zijn opmerking:
“doch deeze Fabel is al voor twee Eeuwen uitgejouwd. Veel zekerder is ’t dat menze dikwils vindt op
plaatsen, daar de Herten den grond hebben opgewroet, omze te bekomen. Dit doen ook de Zwijnen en
haazen (…)”.
109. ‘Brand’ of ‘brant’ wordt ook al besproken in de Duitse Herbaria, waarin deze graanaantasting al
in 1546 in het Kreutterbuch van Hieronymus Bock wordt besproken, op basis van, zoals hij schrijft, de
informatie door de klassieke schrijvers Theophrastus en Plinius.
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nisverspreiding beter mogelijk en kunnen wetenschappers meer werkelijkheidsgetrouw
voortbouwen op elkaars werk. Het belang van de paddenstoel-aquarellen in opdracht
van rijke patroons in samenwerking met de botanisten en de op basis daarvan gemaakte
afbeeldingen in het drukwerk, moet dus niet onderschat worden. Hoewel voor onze begrippen de gedrukte afbeeldingen van paddenstoelen bij Lobelius nog vaak onvoldoende
zijn om te bepalen om welke soorten het precies gaat, was het in die tijd een grote hulp
om vat te krijgen op de moeilijke materie van de paddenstoelen. Dat is goed te zien aan
de mate waarin latere wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Bauhin in Zwitserland, en Van
Sterkbeeck een halve eeuw later in de Zuidelijke Nederlanden, de illustraties van Clusius
gebruiken bij hun pogingen paddenstoelen in te delen en te benoemen. Daarbij had Van
Sterbeeck het unieke voordeel een deel van de oorspronkelijke aquarellen van Clusius in
Leiden te kunnen bekijken, wat zijn determinaties aanzienlijk zal hebben geholpen Maar
desondanks zullen ook Bauhin en Van Sterbeeck niet in staat zijn alle paddenstoelen van
hun voorgangers juist te duiden.(zie verder hoofdstuk III).
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II C. Woordenlijsten en woordenboeken
Vroegste woordenlijsten
Een derde groep van bronnen tot ca. 1600 voor paddenstoelnamen bestaat uit woordenlijsten en woordenboeken. De woordenlijsten behoren tot de oudste bronnen van
Nederlandse woorden en bestaan meestal uit lijsten met Latijnse woorden gevolgd door
een Nederlandse vertaling. Ze worden Glossarium en/of Vocabularium genoemd.
De (in de vroegste periode handgeschreven) woordenlijsten dienden deels als
lesmateriaal voor studenten Latijn en deels als naslagwerken voor mensen met officiële
ambten, zoals schepenen, voor wie het Latijn de voertaal was bij hun werkzaamheden
(Van Sterkenburg 1984, p. 15-23; Van Sterkenburg 2011, p. 46-50; Mooijaart 2013, p.
4). De oudste glossaria die we kennen zijn Glossarium Bernense (ca. 1250), Glossarium
Trevirense (14de eeuw) en Glossarium Harlemense (eerste helft 15de eeuw), alle drie genoemd naar de stad waar het teruggevonden handschrift zich bevond.110 Ze zijn gebaseerd
op oorspronkelijk eentalige Latijnse woordenlijsten (Van Sterkenburg 2011, p 46-50), en
de Latijns-Nederlandse woordparen daarin hebben overeenkomsten met contemporaine
woordenlijsten in andere Europese talen.
De elementaire woordenlijsten uit de vroegste periode ontwikkelden zich tot
Vocabularia, uitgebreidere lijsten met meer grammaticale informatie (Mooijaart 2013,
p. 4). Een van dit soort Vocabularia is het Glossaire Latin-flamand, dat dateert van ca.
1330 (Jacobs 1928, p. 960 ev.). 111
110. Het Glossarium Bernense is een vroegmiddeleeuws handschrift van een Woordenlijst Latijn - Limburgs, dat tegenwoordig gedateerd wordt rond 1250. (De Man &Van Sterkenburg, 1977; zie ook: Van
der Voort van der Kleij & Gumbert 1978, p. 176-200). De woordenlijst diende voor het leren van Latijn
en werd gebruikt bij het vertalen van allerlei geschriften.
Het handschrift bestaat uit 83 folio’s van perkament en het is waarschijnlijk afkomstig uit Nederlands
Limburg. Het klooster van Rolduc wordt als mogelijke plaats van herkomst genoemd.
Voor het Glossarium Trevirense wordt de 14de eeuw aangegeven als ontstaansperiode. Er zijn verwarrend genoeg verschillende handschriften die onder de noemer hiervan worden verstaan. In ieder geval is
duidelijk dat ook deze tekst behoort tot de oudste Nederlandse Glossaria die we bezitten en dat de lijst
grote verwantschap heeft met zowel het Glossarium Bernense als met het hierna genoemde Glossarium
Harlemense.
Het Glossarium Harlemense is een handschrift uit de 15de eeuw en wordt door Van Sterkenburg gedateerd in Hagelands-Limburgs (gelegen ten westen van Maastricht, ten zuiden van de streek van de
Belgische Kempen, en ten noordoosten van Leuven) omstreeks 1425-1450. Van Sterkenburg betoogt
dat de drie Glossaria nauw aansluiten bij “de lexicografische traditie (….) bij woordenboeken dus, die
(…) geënt zijn op de grote Middeleeuwse woordenboeken (...). Het Glossarium Harlemense en zijn
verwanten laten zien dat er al een duidelijke lexicografische evolutie heeft plaatsgevonden.(…)” (Van
Sterkenburg 2011, p. 50).
111. Het Glossarium maakt deel uit van een verzameling handschriften die ook het handschrift bevat
dat onder de naam Olla patella (naar de beginwoorden van het document) bekend is geworden. Deze
woordenlijst bevat 430 woorden en bevat veel verschrijvingen, fouten en andere onrechtmatigheden.
Dat wijst erop dat de lijst veelvuldig is overgeschreven (met fouten en al) of is aangevuld met andere
glossen uit andere lijsten. Het is een handschrift met grammaticaregels, bedoeld voor het onderricht
in het Latijn. Volgens Jacobs heeft het handschrift behalve Westvlaamse en Brugse elementen, ook
invloeden uit Brabant, Zeeland, Gelderland en Utrecht. Hij meent “niet alleen dat de leermiddelen en
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De paddenstoel komt in deze lijsten niet veel voor, maar is duidelijk wel bekend. Zo komt in het Glossarium Bernense één woordpaar voor waarin een paddenstoel
wordt aangeduid, namelijk spongia - boujste . Spongia wordt dus vertaald met boujste.112
Het woord ‘bovist’ betekende in het Vroeg Noord Nederlands zowel spons als zwam.
Waarschijnlijk zijn beide betekenissen in zwang geweest. “(…) De betekenis ‘spons’ is
waarschijnlijk secundair en berust op gelijkenis in vorm. Dat dergelijke gevallen van
betekenisoverdracht al vroeg voorkwamen, blijkt uit Gotisch swamms ‘spons’, letterlijk ‘zwam’ (en ook nu nog Duits Schwamm ‘spons’).113 In het Glossaire latin-flamand
komt één woordpaar voor paddenstoel voor: fungus - compernoel. In het Glossarium
Harlemense wordt geen paddenstoel vermeld.
Gedrukte woordenboeken en woordenlijsten
De Teuthonista114 is een tweetalig vocabularium met een deel Nederrijns-Latijns en een
deel Latijn-Nederrijns. Het werk wordt toegeschreven aan de Klevenaar Gert van der
Schueren en is kort na de uitvinding van de boekdrukkunst gedrukt in Keulen (in 1477).115
de methode overal hetzelfde waren, maar ook, gezien de geringe omvang van ons glossarium, dat nog
andere lijsten met andere leerstof in onze gewesten in omloop geweest zijn” (Jacobs 1928, p. 957, 963).
112. De woorden ‘bovist’ en ‘spongia’ komen beide voor in zowel de betekenis van ‘spons’ als van
‘zwam’. De link met het Duits is duidelijk aanwezig. Het woord Schwamm betekende zowel spons
als paddenstoel. ‘Spongie’ of ook ‘sponsie’ heeft waarschijnlijk dezelfde dubbele betekenis gehad. De
verklaring voor deze dubbele betekenis van spons en zwam is mede gebaseerd op de oude gedachte
dat sponzen (natuursponzen) paddenstoelen zouden zijn. In zijn Theatrum fungorum van 1675 gaat
Van Sterbeeck uitgebreid in op diverse soorten van Spongien, waarbij hij verhaalt hoe ze aan sommige
kusten van rotsen worden gescheurd. Zijn kennis over de spongien als paddenstoelen ontleent hij aan
diverse (deels klassieke) wetenschappers van naam en hij zegt: “Het is ghewisch, dat de spongien
een rechte soort van Fungi is; doch van verscheyde soorten, het welck ons van vele gheloofwaerdighe
schrijvers wordt betuyght, als van Ioannes Mesue, Theophrastus, Dioscorides, Carolus Clusius, Dodoneus, ende meer andere (...). Soo dan om te coomen tot het aenwijsen vande rechte lichte watervattende
spongien: dese en sijn niet anders als een Zee fungus, in ‘t Latijn Fungus marinus, oock ghenaemt
Spongie, uyt het Latijns wordt Spongia.” Van Sterbeeck zegt vervolgens dat deze zee-fungus niets anders is dan de spons waarmee de mensen zich wassen. (Sterbeeck, 1675, p. 264, 265). Het gebruik
van het woord ‘spongie’ of sponsie’ wordt ook aangetroffen in De grote ende recht herbarius uit 1514
(herdruk 1526) bij de uitleg van Agaricus ‘oft denne spongie’. Het woord ‘spongie’ is kennelijk enige
tijd verstaan in de betekenis van spons als (boom)zwam.
113. Bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bovist De Etymologiebank geeft bij het trefwoord’ bovist’ de volgende toelichting: “Mnl. bovjste ‘spons’ [1240; Bern.]; vnnl. bovist ‘zwam’ [1608;
WNT]. Nnl. synoniemen zijn wolfsveest. Mogelijk is het woord aan het Middelhoogduits ontleend.
Een oudere benaming voor de zwam is wolfsveest: vnnl. wolfs vest [1675; Sterbeeck] en daarnaast ook
Duits Wolfsfurz ‘wolfsscheetje’ ” (Bron: Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2010), Etymologiebank,
op http://etymologiebank.nl/). Het Griekse equivalent Lycoperdon verschijnt pas bij Linnaeus in de 18de
eeuw.
114. Volledige titel Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter dicendo der Duytschlender.
Voor de term ‘Theutonista’ zie ook Halbertsma (1863, p. 228, losse aenmerkingen): “Door Teutonicus
verstond men toen, wat onze ouden Dietsch en wij Nederlandsch noemen. Van der Schueren (1477)
noemt zijn Nederduitsch woordenboek ook Theutonista of den Duytschlender.”
115. Volgens Van Sterkenburg is de Theutonista ten dele weer gebaseerd op o.a. het Catholicon uit
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Het heeft een sterke band met het Nederlands (Van Sterkenburg 2011, p. 56, 57).
De doelgroep van de Teuthonista zijn ook hier de ‘klerken’, mensen met een
opleiding en een hoger ambt. Ze boden hulp bij het opstellen van officiële akten en
stukken, bij het lezen ervan en bij het vertalen in de landstaal. Gedrukte woordenlijsten
waren natuurlijk een grote vooruitgang voor diegenen die zich wilden bekwamen in
het Latijn ten opzichte van de handgeschreven lijsten. Het zeer populaire boek wordt
meermalen herdrukt. Ook hierin staat de paddenstoel vermeld. Zo geeft het lemma Bulte
in de toelichting in het Nederlands aan welke paddenstoelen daaronder verstaan worden:
dryeslyng, peddenstoil, peperlynck,116 swam. Vervolgens worden de Latijnse equivalenten vermeld: Fungus, boletus, volvus.
De Gemmae en Gemmulae (rond 1500) zijn tweetalige woordenlijsten die vooral bedoeld waren voor leerlingen van de Latijnse scholen. Het zijn kleine boekjes met
een beperkte woordenschat. In de Nederlanden was vooral de Gemmula vocabulorum
(“Pareltje der woordenschat”) populair. Van Sterkenburg (1984, p. 22; 2011, p. 81) vermeldt twaalf van dit soort Gemmulae uit de 15de eeuw. De oudst bekende is afkomstig uit
Antwerpen en werd gedrukt in 1484. Deze woordenlijsten waren bedoeld voor minder
vermogende scholieren. Ze bevatten maar een beperkte hoeveelheid Latijnse woorden.
In de Duitse gebieden was de Vocabularius ex quo erg in trek. Deze werd vanaf 1410
veelvuldig gekopieerd en na 1467 ook een aantal malen gedrukt.
Al deze woordenlijsten waren dus populair en de belangstelling ervoor was internationaal (Claes 1970, 102-104). Ofschoon de verschillende uitgaven sterk op elkaar
leken, verschilden ze per regio en weken ze ook inhoudelijk soms van elkaar af. Het
kopieerproces verliep uiteraard bovendien niet altijd foutloos.
Ook in deze woordenlijsten komt de paddenstoel voor, zoals het woord compernoel in de Gemmula vocabulorum uit Antwerpen (1484) (Van Sterkenburg 1975, p. 160).
De Vocabularius 1489 uit Deventer (editie Bibliotheek Düsseldorf) vermeldt: Boletus id.
e fungus. Een swam; Fungus.i. boletus een peddestoel.
In het Vocabularius optimus Gemma vocabulorum merito dictus (Deventer
1495) staat een voorbeeld van een fout, die duidelijk bij het kopiëren is ontstaan:
“Fungus.i. boletus een paddenstoel; Boletus.i.fungus eē swaen peddenstoel. Uñ quidam”. De Swaen-paddenstoel zal ongetwijfeld geen bijzondere 15de eeuwse paddenstoel
zijn geweest. Het ligt meer voor de hand dat de kopiist het woord ‘swam’ verkeerd heeft
gelezen en de a plus de eerste ‘poot’ van de m gelezen heeft als ae. Het Gemma gemmarum uit Keulen (1507) ten slotte vermeldt zowel peddestoel als compernoeli als vertaling
voor fungus en boletus.117
1286, een 5-delig werk van Johannus van Genua (Van Sterkenburg 2011, 56,57). Wat de volkstaal
betreft, zegt hij: “Vooral in het domein van de woordenschat is er sprake van een grote diversiteit. Het
woordgeografisch centrum van de Teuthonista ligt aan de Kleefse Nederrijn, dus in het gebied waar
de samensteller is geboren. Er is een sterke band met het Nederlands” (zie ook: Claes 1970, p. 103;
Mooijaart 2013, p. 5).
116. Zowel in het Glossarium Bernense als in het Glossarium Trevirense komt het woord dries / drees
voor in de betekenis van weidegrond (Latijn: saltus). Peperlynck verwijst naar een eetbare paddenstoel
die gepeperd smaakt (zie hierna). Peper is al eeuwen lang in Europa bekend geweest, via de geneeskruidenboeken van de klassieke schrijvers en de handel door de Romeinen. In de Teuthonista staat eveneens
het lemma: Peper – Piper.
117. Deze uitgave meldt bij Boleti dat het de oorzaak van je dood kan zijn. De tekst luidt resp. “Boleti

102

2. Hfdst II 1200-1600.indd 102

20-7-2020 19:22:04

Uit dit lijstje met paddenstoelvermeldingen in de woordenlijsten valt op te maken dat swam, paddenstoel en compernoel en de varianten daarop de algemene aanduidingen waren van paddenstoelen. De leerboekjes kenden varianten in verschillende talen
en zullen ongetwijfeld, ook gezien de vele vreemde overschrijffouten, niet bedoeld zijn
iets over paddenstoelen te leren.
Spellingsboeken en woorden in de volkstaal
Rond 1550 verschijnen de eerste gedrukte boeken over de spelling van het Nederlands,
het Nederlandsche spellynghe (1550) van drukker Joos Lambrecht (of Josse Lambert)
en zijn Naembouck van alle natuerlicken ende ongheschuumde Vlaemsche woorden, een
Nederlands-Frans woordenboek (1e druk 1546, 2e druk 1562) waarin hij alleen inheemse
Vlaamse woorden wil opnemen (zie van der Sijs 2004, p. 348). Het Naembouck is het
eerste vertaalwoordenboek dat uitging van het Nederlands (van der Sijs 2004, p. 358).118
Het is een alfabetische woordenlijst, met zinnen en gezegdes. In deze tekst komen voor:
vonck (‘Esche ou des allumettes’), Zwamme (‘Zwamme oft vonc om vier in te slane’)
en Pampernoelge (‘Champignon’). Het woord zwam houdt hier duidelijk verband met
vuur maken/tondel en Pampernoelge is geassocieerd met eetbaarheid. Essche is het
Middelnederlandse woord voor esseboom en wordt kennelijk eveneens geassocieerd
met vuurmaken (de es heeft hard hout, dat erg goed brandt, ook als het nog vochtig is).
Er verschijnen in deze periode ook woordenboeken die aandacht hebben voor
synoniemen in het Latijn, zoals Tersissima latini eloquij Synonymorum collectanea uit
1513, van Hieronymus Cingularius. In de (Hoogduitse) uitgaven daarvan uit 1515 en
1518 staan geen paddenstoelen vermeld, maar in de Nederlandse versie van 1544 (p.
18) komt de volgende naam voor paddenstoelen voor: Champenoille, gevolgd door het
Nederlandse Campernoelen – en dan de Latijnse woorden: Boletus, Fungus. Tuber.
Tuberculum. Campernoelen is hier kennelijk de verzamelnaam voor diverse soorten
paddenstoelen.
In 1567 verschijnt het Dictionarium triglotton, een woordenboek Latijn-GrieksNederduits. Het is een bewerking van een van de oudste Duitse woordenboeken, het
Dictionarium Latino-Germanicum van Dasypodius.119 In de voorrede van de uitgave
i. Fungi eyn compernoeli(e) v. Boleti leti causa fuere tui. [Boleti zijn oorzaak van je dood]”, en bij
“Fungus - i. bolet 9. eyn peddestoel v. Si fuerint fungi dulces poteris bene fungi [Fungus: boleet, Als de
paddenstoelen zoet zouden zijn zou je goed kunnen sterven]”. Over de beroemde Latijnse school in Deventer wordt gemeld “De broeders van het gemene leven ontfermden zich over de arme leerlingen van
de Latijnse school. Aan hen werd onderdak verschaft in het Arme Fraterhuis, gelegen aan de Spinhuissteeg. Ze hoefden hiervoor niet te betalen, maar moesten meehelpen bij het kopiëren van geschriften.”
De school kende ook een aantal beroemde leerlingen: Geert Grote, Thomas van Kempen en Erasmus.
(Bron: http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/deventer/oudst-bekende-druk). .
118. Tijdens de Renaissanceperiode ontstond er geleidelijk aan ook steeds meer aandacht voor de volkstalen. Ook de vele meertalige vocabularia gaven aandacht aan de volkstaal. Een van de beroemdste
was het oorspronkelijk Frans - Zuid-Nederlandse Vocabulaire van Noël van Berlaimont, een Vlaamse
leraar, maar later werd het uitgebreid met andere Europese talen. Het boekje met woorden en conversatiezinnen was zeer gewild en beleefde tussen 1527 en 1759 circa 150 herdrukken (van der Sijs 2004, p.
355). Namen voor paddenstoelen komen er niet in voor.
119. De eigenlijke naam van Dasypodius luidde Peter Hasenfratz. Hij leefde in de eerste helft van de
16de eeuw.
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Bijschrift: Vermelding van Campernoille in Hieronymus Cingularius’, Synonymorum collectanea Gallice simul & Teutonice in puerorum gratiam exposita (Bron: Google E-Books).

vermeldt de auteur dat hij vooral het ‘slechte’ Latijn uit de Gemmae wil vervangen door
het ‘echte’ klassieke Latijn. In de eerste Hoogduitse versie van dit woordenboek uit
1535 komen geen Nederlandse woorden voor ‘paddenstoel’ voor. In de bewerking ervan,
de Triglotton in de uitgave van 1567, vinden we voor Fungxx [de twee laatste letters
zijn corrupt]: campernoelie (mv campernoelien) en duyuelsbroot. Voor Boletus: g.m.
[=genus mascul.] Βωλήτης, een campernoelie. En voor Tuber:Tuber, ein geschwulste/
ein plater/ein knorz an einen baum/oder maser.
In datzelfde jaar 1567 brengt Hadrianus Junius het Nomenclator omnium rerum
uit. Het boek is een tussenvorm tussen een uitgebreid meertalig woordenboek en een
encyclopedie, met verwijzingen naar klassieke schrijvers.120 Het bevat in de herdruk uit
1620 het lemma Fungus: cuius species est Boletus, solus innocuus [Fungus: waarvan de
Boletus de enige onschadelijkse soort is]. Nederlandse paddenstoelnamen vermeld onder
‘Belgische (B)’ daarbij zijn: Campernoelie, Stoeltgen / duyvelsbrot / paddestoel. Holl.
(p. 110).

Kiliaan, begenadigd taalkundige
Het werk van de drie beroemde botanisten, waaraan in het eerste deel van dit hoofdstuk
aandacht is besteed, was slechts een klein deel van de uitgaven van uitgever/drukker
Plantijn in Antwerpen. Al op jonge leeftijd was bij hem, direct na zijn studie, Cornelius
Kiliaan (1528-1607) in dienst gekomen. Hij had Latijn, Grieks en Hebreeuws gestudeerd, maar begon bij de uitgeverij onderaan. Plantijn, die kennelijk het vermogen bezat
120. Van de (Latijnse) woorden geeft hij een vertaling in het Al.=Alemanis (Duits), in het G. = Gallis
(Frans), H. = Hispanie (Spaans), It. = Italie en B.= Belgica en Holl. Hollands [Noord-Nederlands].
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Bijschrift: Het lemma Fungus in
Hadrianus Junius’ Nomenclator, omnium rerum (uitgave 1620).

om zeer getalenteerde mensen
aan zijn uitgeverij te binden, ontdekte echter al spoedig Kiliaans
formidabele talenkennis en taalgevoel, en gaf hem opdracht om woordenboeken voor
het Nederlands samen te stellen. Zo ontstond Dictionarium Tetraglotton, (letterlijke
vertaling: viertalig woordenboek) dat bij de nog jonge121 uitgeverij van Plantijn in 1562
verscheen. Het woordenboek geeft bij de Latijnse en Griekse woorden uitgebreide
toelichtingen in het Frans en in het Nederlands, en baseert zich op het voorbeeld van
een in 1552 bij de Parijse uitgever Estienne verschenen woordenboek Latijn-Frans en
Frans-Latijn, dat de grondslagen legde voor uitvoerige vertaalwoordenboeken, met vertalingen of omschrijvingen in het Frans van moeilijke begripen (Claes 1970, p. 118-119;
Claes 1998/9, p. 152). Kiliaan zal zich zijn hele leven met woordenboeken bezighouden, al ontwikkelt hij zich op meer gebieden tot een graag gevraagd auteur.122 In het
Dictionarium Tetraglotton van 1562 komen enkele woorden voor met betrekking tot
paddenstoelen: Roest: “Brandt int coren”; en bij het Latijnse Rubigo: “Roest, Brant
int coren”.123 Fungus: “Campernoelie/Duyuelsbroot”; Boletus: “Potiron, champignon
iaune. Een ghele kampernoelie”.
In 1573 verschijnt bij Plantijn Thesaurus Theutonicae linguae, “Schat der Nederduytscher Spracken”. Het is een zeer uitgebreid woordenboek “Inhoudende niet alleen
de Nederduytsche woorden maer oock verscheyden redenen ende manieren van sprecken
/ vertaelt ende overgeset int Fransois ende Latijn”. Het woordenboek gaat aldus vergezeld van een groot aantal uitdrukkingen en gezegden, waarmee duidelijk wordt gemaakt
in welke context deze ‘Nederduytse’ woorden gebezigd worden.124 In de Thesaurus worden, behalve Brand en Roest (zie ook Hoofdstuk IV), de volgende paddenstoelnamen
vermeld:
121. Plantijn startte zijn uitgeverij in 1555.
122. Zo was Kiliaan o.a. medewerker aan de Polyglotbijbel, een wetenschappelijke uitgave van de
Bijbel in Grieks, Hebreeuws en Aramees, maar vertaalde hij ook rond 1580 op de Spanjaarden buitgemaakte documenten voor de Noordelijke Nederlanden. Daarnaast maakte hij furore als dichter (Bron:
Wikipedia, geraadpleegd juni 2019).
123. In Kiliaans Thesaurus Theutonicae linguae van 1573 staat: “Roest: rouille, rubigo, Brandt (herbe
nommee brullure) Brandt ende droogte der boomen, kruyden ende andere planten (…) uredo”. Deze
woorden geeft hij ook in zijn Dictionarium Teutonicolatinum van 1574, en in 1599 geeft hij in Etymologicum teutonicae linguae onder het lemma ‘Brand’: Uredo, fungus, rubigo/robigo, carbunculus,
ustilago: visitum frumenti, avenae & tritici, cum spicae quodam modo aduruntur [wanneer de aren op
enigerlei wijze verbranden]”.
124. Kiliaan neemt daarbij de opzet en ook de inhoud over van het Naembouck van Joos Lambrecht uit
1546 en herdrukken (van der Sijs 2004, p. 359).
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- Campernoeillen/duivelsbroodt/paddestoelen/		
Fr: Des champignons, ou potirons 		
peperlingen		
			
Lat: Fungus, boletus
- Paddenbroodt oft paddenstoel			
Fr: Des champignons, ou potirons, 		
						
Lat.:Boletus, fungus, boletus.
- Swam/oft swamp/sponsie 				
Fr: Une espong Lat:. Spongia.
- Peperlinck/ geel campernouillen 			
Fr. champignon iaulne: Lat. Boletus
- Sponsie oft Swamm 				
Fr. une esponge, lat. Spongia

Een paar jaar later, bij het Dictionarium Teutonico-latinum uit 1574 is Kiliaan meer
naar eigen opvattingen gaan werken. Het werk is een “Nederlands-Latijns woordenboek
waarin hij alles wil samenbrengen wat kan helpen tot de kennis van het Nederlands” (van
Sterkenburg 1984, p. 32). Kiliaans werkzaamheden op het gebied van de woordenboeken worden dan gezien “als een hoogtepunt van lexicographische bedrijvigheid” (idem,
p. 32). In 1599 ten slotte verschijnt Kiliaans Etymologicum teutonicae linguae, eveneens
bij Plantijn. Het is de derde, verbeterde en ‘vermeerderde’ herdruk (met gewijzigde titel)
van Dictionarium Teutonico-Latinum van 1574 en van de heruitgave daarvan in 1588,
die al driemaal zo omvangrijk was als de eerste, en werd aangevuld met etymologische
kanttekeningen en regionale aanduidingen bij streekwoorden (van Sterkenburg 1984,
p. 33). Deze derde uitgave uit 1599 is nog weer een veelvoud daarvan en zal de basis
vormen voor de woordenboeken van de komende twee eeuwen. Kiliaan geeft steeds als
ingang een Nederlands woord, met een vertaling in het Latijn, aangevuld met een uitgebreide verklaring of toelichting. Kenmerkend bij Kiliaan is het element van de taalvergelijking: ‘vergelijking met andere woordenboeken’ (Van Sterkenburg 1984, p. 32). Van
der Sijs (2004) geeft aan dat Kiliaan de eerste was die in Europa deze taalvergelijking in
de praktijk bracht en noemt Kiliaans werk “het eerste wetenschappelijke woordenboek
van het Nederlands en de trefwoorden ervan vormen de grondslag voor alle tweetalige
woordenboeken in de zeventiende en achttiende eeuw” (van der Sijs 2004, p. 97 en 360).
In deze woordenboekuitgave van 1599 noteert Kiliaan onder de tienduizenden
ingangen, lemmata, die hij behandelt, ook een aantal namen voor paddenstoelen.125
Daarbij neemt Kiliaan woorden op uit andere talen of dialecten en vermeldt hij soms
hoe het woord luidt in andere talen of landstreken. In deze uitgave zijn de volgende
vermeldingen van paddenstoelen te vinden.
Bult				
Gibbus. & Tuber. & Bubo, panus inguinis
Brand				
Vredo, fungus, clauus, patella: arberum morbus è solis
exustione: & Robigo, rubigo, 		
uredo, carbunculus, vstilago: visitum frumenti, auenae & 		
					
tritici, cùm spicae quodam modo aduruntur
dennen-swam			Agaricum
duyuels brood 			
Fungus, boletus
duyuels kaese 			
Fungus
peperlinck			 ger. sax. sicamb. hol . j. kampernoelie. Fungus. ger. pfifferling
pampernoelie (zie campernoelie)
Fungus
125. Vroeger meende men dat Kiliaan ‘als een modern dialectoloog de levende taal taal uit de volksmond
heeft opgetekend’. Maar Kiliaan heeft in feite vooral gedrukte werken geraadpleegd. Mondelinge informatie kan hij alleen maar bij grote uitzondering verwerkt hebben (Van Sterkenburg 1984, p. 33, 34,
naar Claes 1979, p. 40.)
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padden-brood padden-stoel		
Boletus, fungus. q.d. bufonum panis
paddenhoedken
		
(holl Fungus
peperlinck			 ger. sax. sicamb. hol . j. kampernoelie. Fungus. ger. pfifferling
swamme 		
fland. j. vonck. Fomes igniarius
Swamme 			germ. sax. fris. sicamb. fland. Spongia. ger. Schvvam
swamme aen den boom		 Tuber, panus, fungus: tumor fungosus in arboribus
Truffele, zie swamme 		
Tuber
Ungers eyeren		
hol. Volua, phalli, busonum oua: fungus priapeius, 		
				phallus. q.d. manium siue cacodaemonum oua. Adr. Iun.
(hoofdletters en romein en cursief door Kiliaan 1599; j = lat. ‘id est’ [= Ned. ‘dit is’ ]

Campernoele, paddenstoel, boletus en duyvelsbrood
De hiervoor aangegeven woordenboeken behoren mede tot de vroegste bronnen voor de
algemene namen voor paddenstoelen, maar zorgen wat dat betreft ook wel voor verwarring. Campernoelie is de oudste naam voor paddenstoel en is afgeleid van het Latijnse
woord ‘campus’ [‘veld’]. Niet duidelijk is of daarmee alleen een eetbare paddenstoel
wordt bedoeld, zoals vaak wordt beweerd. Andere vroege bronnen lijken immers niet
op een eetbare paddenstoel te wijzen. Zo heeft chirurgijn Scellick van Thienen (1343)
het over een gezwel zo groot als als een ‘campernoel’ bij een patiënt van hem. Dat lijkt
eerder te duiden op een bovist-achtige en niet zozeer op een eetbare paddenstoel. En in
de Herbarius in dyetsche van 1484 lijkt met het woord campernoelie een boomzwam
bedoeld te worden. In het Naembouck van Lambrecht van 1546 en in Hadrianus Junius’
Omnium rerum lijken campernoelie en ook paddenstoel juist weer eetbare paddenstoelen aan te duiden. In 1581 gebruikt Lobelius de benaming campernoellen zowel voor de
eetbare als de “Ghemeyne fenijniche of doodtlijcke” paddenstoelen. De benamingen bij
Hadrianus Junius (en ook wellicht bij Dasypodius), zowel campernoelie als paddestoel
lijken te wijzen op een ‘eetbare paddenstoel’, waarschijnlijk als vertaling van boletus,
de naam voor de beroemde eetbare paddentoel bij de Romeinen, Amanita caesaria,
de Keizersamaniet.126 Zowel ‘campernoelie’ als ‘paddenstoel’ lijken dus in de oudste
(woorden)boeken gebruikt te zijn als aanduiding van zowel eetbare als niet eetbare paddenstoelen.
Ook over de naam boletus zelf bestaat verwarring in de hierboven aangehaalde
bronnen. De uitleg in de woordenboeken van Kiliaan in 1562 en 1573 bij boletus, ‘champignon iaulne’ [gele champignon] wijst op de Keizersamaniet, Amanita caesarea (een
plaatjeszwam met lamellen) die door de Romeinen boletus werd genoemd, terwijl de
naam Peperlinck / geel campernouillen wijst in de richting van de gele cantharel, die in
de Duitse gebieden graag gegeten werd. Kiliaan zal zelf niet de Keizersamaniet hebben
gekend, want deze kwam niet voor in de Zuidelijke Nederlanden. Kiliaan combineert hier
kennelijk de gegevens van twee (nogal verschillende) paddenstoelen uit zijn Franstalige,
126. De naamsverschuiving van boletus voor de amanietsoorten (plaatjeszwammen) naar buisjeszwammen met hoed en steel, boleten, zoals ze in de huidige tijd genoemd worden, die in de tweede helft van
de 16de eeuw lijkt te hebben plaatsgevonden, heeft voor nogal wat verwarrring gezorgd (zie hierna).
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Nederlandse en Duitse bronnen. Hij staat daarin niet alleen, want de gele cantharel wordt
ook bij andere auteurs soms boletus genoemd, zoals bij de Duitse auteur Lonicerus in
1551 in diens Naturalis Historiae, waar hij de cantharel rekent tot de ‘Boleti orbiculari’.
Ook bij Hadrianus Junius (1567, uitgave 1620, p. 120) wordt de ‘Duitse ‘gele paddenstoel’ waarschijnlijk verward met de ‘gele’ Keizersamaniet van de Romeinen die boletus
werd genoemd. Lobelius (1581) kent de Boleti niet, maar meent, afgaande op de oude
auteurs, dat ze overeenkomen met ‘onze gewone eetbare paddenstoelen’ en meldt dat
sommigen ze ‘kleine gele paddenstoelen’ noemen.127
In de periode van ca. de tweede helft van de 16de eeuw heeft kennelijk een
naamsverschuiving van boletus (oorspronkelijk) voor eetbare amanietsoorten (plaatjeszwammen) naar boletus voor buisjeszwammen met hoed en steel plaatsgevonden.
Want bij Dodonaeus duiden in zijn Stirpium historiae pemptades VI (1583, p. 475) zowel de Boleti als de Suilli / Porcini dan weer op buisjeszwammen met hoed en steel.
Clusius zal later in zijn Rariorum plantarum historia (1601, p. 272, 273) uitgebreid
de werkelijke paddenstoel beschrijven die bij de Romeinen de beroemde boletus was,
de Keizersamaniet (een plaatjeszwam) en die hij in Hongarije/Oostenrijk in het echt
ziet.128 Kiliaan vermijdt op zijn beurt in zijn Etymologicum teutonicae linguae van 1599
inmiddels bij boletus de aanduiding ‘gele paddenstoel’. En Van Sterbeeck trekt in zijn
Theatrum fungorum van 1675 (p. 37) met betrekking tot de verwarring rond de naam
boletus de conclusie dat het er op lijkt dat bij ieder volk gewoon de allerlekkerste eetbare
paddenstoel boletus wordt genoemd.
Opvallend is verder dat ook de algemene naam duivelsbrood regelmatig in ‘positieve’
zin voor ‘eetbare paddenstoelen’ gebruikt is. Teirlinck meent dat het bijgeloof in duivels
en hekserij vooral in de 13de en 14de eeuw voorkwam en dat vroege namen met deze
negatieve associatie daarom waarschijnlijk teruggaan tot deze periode of nog eerder
(Teirlinck 1924 p. 9, 10). Overigens hadden niet alleen paddenstoelen, maar ook veel
planten een associatie met de duivel, hekserij en toverkunsten. Het valt daarom te betwijfelen of de naam duivelsbrood in de Nederlanden van oudsher die positieve connotatie
had, of dat de naam pas door het gebruik in de woordenboeken als ‘vertaling’ van latijnse
benamingen voor eetbare paddenstoelen, zoals hierboven aangegeven, deze positieve
connotatie (gedeeltelijk) heeft overgenomen. Van Sterbeeck (1675, p. 3,4) zal later de
naam duivelsbrood eveneens in positieve zin duiden.

127. Lobelius 1581, p. 312: “Aengaende Boleti, soo verre ick kan bemercken wt Galen. Aegineta,
Plinius, Ruellius ende andere / sijn een sekere soorte van cleyn Campernoellen / de welcke my duncken best te overcomen met onse gemeyne etelijcke Campernoellen. Sommighe segghen dat cleyne gele
Campernoellē sijn (…)”.
128. Amanita caesarea “is found in southern Europe and North Africa, particularly in the hills of
northern Italy. It is thought to have been introduced north of the Alps by the Roman armies as it is most
frequently found along old Roman roads. The mushroom is also distributed in the Balkans, Hungary”.
(Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Amanita_caesarea , geraadpleegd nov. 2019).
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II D. Eetcultuur

Vanaf de 14de eeuw zijn er receptenverzamelingen voor het eten bekend, waardoor we
ten minste enige kennis hebben over de eetgewoonten in deze eeuwen. Overigens is deze
kennis beperkt tot de eetgewoonten van de bovenklasse van de maatschappij. Recepten
van en voor ‘gewone’ mensen kennen we niet. Opvallend in die recepten is de grote inbreng van kruiden, waarbij de Arabische expansie vanaf de 8ste eeuw n. Chr. een belangrijke rol heeft gespeeld. Muusers geeft als karakteristiek van de Middeleeuwse keuken
aan de hoven: een mengeling van Chinees en Indiaas, zoetzuur en gekruid. Kruiden
waren duur en werden geïmporteerd uit Zuidwest-Azië (Muusers 2002, p 147, 148).
Volgens Van Winter (2007 p. 81) gingen de Moslims na de verovering van de Indusvallei (ca. 711 n. Chr.) handelsbetrekkingen aan met India en China. Via de Zijderoute
en vervolgens de Middellandse Zee kwamen diverse kruiden naar Zuid- en later naar
West-Europa.
Peper, cardamon en gember waren kruiden die ook al eerder door de Romeinen
naar Europa waren gehaald. In de 1e eeuw v. Chr veroverden de Romeinen vrijwel het
gehele Middellandse-Zeegebied. “In de tijd van keizer Augustus bestond er een directe scheepvaartverbinding met Indië. Alexandrië [in Egypte] ‘kruispunt van de wereld’
genoemd, werd een stapelplaats, waar exotische produkten uit alle windstreken werden
opgeslagen en verhandeld. Er bestond een heel netwerk van kruidenzoekers, exporteurs,
importeurs, groothandelaren en detaillisten. In Italië was Capua [ca. 35 km ten noorden
van Napels] aanvankelijk het centrum van de handel in geneesmiddelen.” (Horstmanshoff
1994, p. 180). Later kwamen daar de bij de Romeinen niet bekende kruiden als kruidnagel, foelie, kaneel en nootmuskaat bij (van Winter 2007, p. 81). Beschrijvingen van deze
laatste worden al aangetroffen in het Kraüterbuch van Rösslin uit 1546 en Lonicerus’
Kreuter Büch uit 1560 (Rösslin p. 172; Lonicerus p. 340 a).
Kookboeken in de Middeleeuwen waren niet zomaar kookboeken. De kok (en
al snel ‘de keukenmeid’) moest thuis zijn in de gezondheidsleer, in de leer van humoren en temperamenten van Galenus. De humorenleer bepaalde op veel gebieden het
Middeleeuwse leven en was voor het eten eveneens leidraad. De balans tussen koud en
warm, vochtig en droog enz. moest niet verstoord worden of weer hersteld worden. En
dus was het van belang van alle ingrediënten de ‘hoedanigheden’, de eigenschappen, te
weten:
“Voor de gematigd warme en vochtige mens was ‘koud’ voedsel gevaarlijk, het
evenwicht tussen de humoren zou worden verstoord. Daarom (…) wordt vis met
sterk gekruide (dus ‘hete’) sauzen geserveerd. Een zieke met hoge koorts mag
niet te veel worden verhit door het voedsel, dus vind je in recepten speciaal voor
zieken vrijwel geen specerijen. (…) Suiker vond men heel gezond – het bezat dezelfde eigenschappen als het lichamelijk gestel van een gezond men” (Muusers
2002, p. 148, 149).
Kruiden en specerijen dienden dus vooral ook om de eigenschappen van het voedsel te
voorzien van een tegenkracht, zodat het voedsel de gezondheid van de mens zou onder109
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steunen (Braet 2014, p. 49-50). Een belangrijk theoretisch handboek op dat gebied was
het Regimen sanitatis van Maino de Maineri (waarschijnlijk uit het Spaanse Malaga) uit
de 14de eeuw, met o.a. een hoofdstuk over smaken en kruiden.129
Behalve de voorschriften vanuit de geneeskunde en zijn humorenleer waren
er ook voorschriften vanuit de katholieke Kerk met betrekking tot de vasten- en onthoudingsdagen en de strenge 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan het paasfeest.130
Op die onthoudingsdagen mocht er geen vlees worden gegeten en in de vasten zelf ook
geen zuivelproducten. Men moest dus alternatieven hebben om te kunnen serveren op de
dagen dat er geen vlees of zuivel genuttigd mocht worden.
Uit de Noordelijke Nederlanden zijn Nederlandstalige kookboeken of receptenboeken uit deze vroege periode nauwelijks bekend. De Zuidelijke Nederlanden leveren
wat meer bronnen. Braet (2014) onderzocht een achttal handgeschreven ‘kookboeken’
uit de Zuidelijke Nederlanden tussen 1450 en 1650. Vanaf de 16de eeuw bereikten steeds
meer koloniale producten het Europese vasteland. Kalkoen, maïs, tomaten en pompoen
raakten snel ingeburgerd. Chocolade en koffie vonden pas na 1700 ingang (Braet, 2014,
p. 40). Zij meent:
“de eetgewoonten en de culinaire traditie die zich vanaf de late middeleeuwen
ontwikkelen, ondergaan geen drastische veranderingen voor de 18e eeuw. Aan de
aristocratische hoven wijzigt enkel de ceremonie van de maaltijd, maar worden
de gerechten niet inhoudelijk aangepast.”
Paddenstoelen worden bij Braet niet genoemd, evenmin als in het oudste gedrukte
werkje uit 1514, afkomstig uit Antwerpen, het Een notabel boecxken van cokeryen. Dit
werkje bevat 175 recepten en uit de beschrijvingen blijkt duidelijk dat dit boekje bedoeld
was voor een welgesteld publiek, dat over de financiën beschikte om dure ingrediënten
aan te schaffen. Specerijen worden ook hierin volop gebruikt en op het menu staat vaak
varkensvlees en vis.
Ook in een tweede kookboek uit deze vroege periode, het in 1560 verschenen
Eenen nieuwen koock-boeck van Gerard Vorselmann, waarvan in 1599 een ‘Hollandse
versie’ verscheen met aangepaste spelling, staan geen paddenstoelen genoemd. Van
Winter, die zich intensief heeft bezig gehouden met de eetgewoonten in Europa in de
middeleeuwen en later, maakt in geen haar essays melding van het eten van paddenstoelen.
129. Er bestaan meerdere handschriften met Latijnse vertalingen van dit oorspronkelijk in het Arabisch
geschreven werk (11de eeuw, door de arts Ibn Butlan), die zich bevinden in bibliotheken in Rome,
Parijs, Wenen, Rouen en Luik. In al deze genoemde edities van het manuscript worden truffels vermeld
(Luik: p. 21v) en Funghi alleen in het Luikse (Luik: 85v) (Arano 1976. Tacuinum sanitati, p 7, 101:
“Tartufullus, Truffels. Aard: koud en vochtig in de tweede graad. Voorkeur: grote met de vorm van een
aubergine. Heilzaam: nemen alle geuren op en bevorderen de bijslaap. Schadelijk: veroorzaken ziekte
van de zwarte gal. Tegenmiddel: peper, olie en … honing” (p. 101). Ook Daunay et al. 2009.
130. Deze vasten- en onthoudingsdagen werden pas in 1962 afgeschaft door de Rooms-Katholieke
Kerk (Muusers 2002, p. 150).
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In alle gevallen gaat het bij de hierboven genoemde uitgaven om de eetgewoonten bij de betere klasse. Bij het ‘gewone volk’ kan het anders zijn. Van Winter zegt
echter:
“How the mass of the population was nourished in these centuries is hard to
tell simply because we lack the necessary information. We can suppose that rye
bread, grain porridge, lard, sausages, and salted herring were vital foods, as
well as vegetables like onions, leek, cabbage and parsnip. Certainly some kinds
of fruit were consumed, like apples, pears and prunes, but probably in pies and
stews, not raw. Raw fruits, being humid and cold, were not considered to be
healthy” (Van Winter 2007, p. 60, 61).
en:

“We should not forget that the only kinds of legumes in Europe before this [de ontdekking van Amerika en de nieuwe plantensoorten daar] were chickpeas, lentils,
and broad beans” (idem 2007, p. 64).

Het lijkt er dus op dat in deze periode in de Nederlanden paddenstoelen niet of nauwelijks werden gegeten. Dat zou aansluiten bij wat Svanberg (2018, p. 74) beweert voor
de Noordelijke regio van Europa, namelijk dat “with a few exceptions, the northern
region definitely belongs to what several scholars have categorized as the mycophobic
or mushroom-despising part of the world.”
Vermeldingen over het eten van paddenstoelen zijn in ieder geval verder zeer
schaars. In de Theutonista uit 1475 wordt het woord peperlynck vermeld, een ‘peperachtige’ paddenstoel, pittig van smaak, ongetwijfeld naar analogie van het Duitse Pfifferling,
wat kan duiden op een zekere eet-traditie. Hij wordt ook in Plantijns Thesaurus
Theutonicae linguae van 1573 vermeld, achter de algemene namen campernoeillen /
duivelsbroodt / paddestoelen voor het Franse champignon ou potiron: Fungus, boletus.
Het lemma peperlinck zelf krijgt als uitleg ‘geel campernouillen’ (waarschijnlijk cantharel). In hoeverre het hier echter gaat om een eetgewoonte die ook in de Nederlanden
bestaat, of een echo is van de gewoonte in het Franse en Duitse gebied, waar meer
bronnen gewag maken van het eten van paddenstoelen, is onduidelijk. De opmerking
van Lobelius: “De ghemeynste diemen over al eet sijn ghenoegh bekent” over de
Gewone weidechampignon, kan er echter op wijzen dat deze paddenstoel soms ook in
de (Zuidelijke) Nederlanden werd gegeten.
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Afsluitende samenvatting
Uit de periode van ca. 1200-1600 is slechts een klein aantal Nederlandse namen voor
paddenstoelen bekend. Uit de periode tussen 1200 en 1500 zijn immers alleen handschriften bewaard gebleven die per definitie slechts een kleine oplage hadden. Uit de
eerste fase na de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450 zijn vervolgens de oudste
gedrukte werken (in een beperkte oplage) bekend, maar daarvan is eveneens slechts een
klein aantal bewaard gebleven. Pas vanaf 1500 nam het aantal gedrukte werken toe en
kwam er onder andere een stroom van (her)uitgaven van klassieke werken en vooral
ook van vertalingen of bewerkingen daarvan op gang. Voor zover Nederlandse namen
voor paddenstoelen in teksten voorkwamen was dat in bronnen als ‘geneeskundige’ geschriften in brede zin, waaronder Herbaria, en verder op kleine schaal in woordenlijsten en woordenboeken. Onderdeel van de geneeskundige werken zijn ook chirurgische
geschriften waarin, behalve Agaricus, nauwelijks paddenstoelen genoemd worden. In
een van deze bronnen is echter een vergelijking van een gezwel bij een patiënt met een
paddenstoel aangetroffen, waaruit blijkt dat de paddenstoel als visueel beeld in ieder
geval wel degelijk bekend moet zijn geweest.
In de vroege Herbaria, besprekingen van allerlei vooral geneeskrachtige planten, die hun hoogtepunt hadden rond 1500, kwamen, behalve Agaricus, paddenstoelen
niet voor. Er bestond vrijwel geen kennis over paddenstoelen, zoals bij ‘groene’ planten
wel al meer het geval was. Men steunde vooral op overgeleverde kennis van de oude
Griekse en Romeinse schrijvers. Eigentijdse kennis van de planten in de eigen omgeving
was nog helemaal niet aan de orde. Wel beginnen in de Herbaria de eerste illustraties van
planten in gedrukte vorm te verschijnen. In het Duitse taalgebied komen in die periode
dan al wel sporadisch beschrijvingen van paddenstoelen, gebaseerd op eigen waarneming, bij enkele auteurs voor.
Ook in oude medische receptenbundels is het vooral Agaricus die een (kleine)
rol speelt. In de overige spaarzame gevallen dat de algemene naam voor paddenstoelen
wordt vermeld, wordt waarschijnlijk eveneens gedoeld op deze geneeskrachtige boomzwam.
Dodonaeus was de eerste die een Cruijde-Boeck in het Nederlands schreef (1554). Hij
behandelde geen paddenstoelen (behalve Agaricus en Brant). In 1581 verschenen in het
Nederlandstalige werk van Lobelius de eerste paddenstoelen met afbeelding, waaronder de curieuze Phallus hadrianus, de Duinstinkzwam, die door Hadrianus Junius al in
1564 in Haarlem in het Latijn beschreven was. Lobelius deed ook als eerste een poging
paddenstoelen in groepen in te delen: naar standplaats (weidepaddenstoelen, boompaddenstoelen of bospaddenstoelen), naar tijd (in het voorjaar of najaar verschijnend) en
naar eetbaarheid. Als soorten noemt hij alleen Judasoor, bovist of bult, en hertenzwam,
met hun Nederlandse naam.
Clusius was de vervolgens de eerste die (in het Latijn) een volledige studie
besteedde aan paddenstoelen die voorkwamen in West-Hongarije en Oostenrijks
Burgenland. Hij noemde daarbij echter geen Nederlandse namen.
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De grote prestaties op botanisch gebied van de drie Zuid-Nederlandse botanisten Dodonaeus, Lobelius en Clusius in de tweede helft van de 16de eeuw moeten mede
gezien te worden tegen de achtergrond van de botanische renaissance die in de 16de eeuw
in West-Europa plaatsvond, en die o.a. een gevolg was van de ontdekking van de Nieuwe
Wereld. Vandaar kwamen schepen vol exotische ‘naturalia’ naar Europa, waaronder ook
bijzondere planten en zaden. Het leidde bij velen tot belangstelling voor de flora en fauna
van deze overzeese gebieden, maar betekende ook een impuls voor het bestuderen van
de flora en fauna van het eigen land.
In de Zuidelijke Nederlanden vond deze interesse voor deze ‘nieuwigheden’
bij de betere klasse een vruchtbare voedingsbodem. Dodonaeus, Lobelius en Clusius
hadden binnen de samenwerkingsverbanden die hier ontstonden, de mogelijkheid hun
werk tot stand brengen en hun botanische arbeid te verrichten. De notabelen van de
stad Antwerpen en omstreken speelden hierbij een grote rol, zoals o.a. Clusius’ vriend
en patroon Charles de St Omer. Deze gaf opdracht tot het maken van vele illustraties in
aquarelvorm, die ook de basis zouden vormen voor de uitgaven van de botanisten bij
uitgeverij Plantijn. Clusius wordt met zijn grote botanische kennis bij de vervaardiging
van deze aquarellen gezien als auctor intellectualis en ook als inspirator van De St.
Omer, zoals Wille (1996) en Egmond (2005, 2008) aantonen. Ook uitgever Plantijn heeft
een belangrijke rol gespeeld als uitgever van (vrijwel) alle botanische publicaties van de
drie botanisten.
De unieke verzameling aquarellen van De St Omer is lange tijd, tot ver in de
20ste eeuw zoekgeraakt geweest. Dankzij de uiteindelijke publicatie ervan in 2008 werd
de treffende gelijkenis met de zwart-wit-illustraties van de paddenstoelen bij Lobelius
(uitgaven 1581) weer zichtbaar.
Een tweede verzameling van aquarellen van paddenstoelen, die Clusius zelf
liet maken naar paddenstoelen in Hongarije en Oostenrijk, raakte eveneens deels zoek.
Deze verdween, vlak voor de uitgave van Clusius’ werk in 1601 bij uitgever Plantijn in
Antwerpen uit de drukkerij, en lijkt tot op heden niet teruggevonden.
Paddenstoelen konden, los van de botanische studies, slechts op een zeer beperkte interesse rekenen, ook in woordenboeken en woordenlijsten. Toch zijn er ook in deze bronnen enkele vroege vermeldingen van paddenstoelen te vinden, zoals in het Nederrijns
vocabularium Teuthonista uit 1477, dat als meer algemene naam voor paddenstoel bult
noemt, met als toelichting dryeslyng, peddenstoil, peperlynck, swam. Ook andere woordenlijsten en vroege vormen van woordenboeken geven soms al een enkele naam voor
paddenstoelen. Latere vermeldingen in de belangrijkste woordenboeken, zoals dat van
Kiliaan uit 1599, zijn o.a. kampernoelie en duivelsbrood voor eetbare paddenstoel, en
Peperlinck voor de eetbare cantharel, in het Duits Pfifferling geheten.
Voor wat betreft de eetgewoontes in de Nederlanden zijn in de periode tot 1600 geen
bronnen aangetroffen waarin het nuttigen van paddenstoelen worden vermeld. Dat geldt
in ieder geval voor de betere klassen. Of paddenstoelen bij het gewone volk wèl werden gegeten blijft de vraag. Ook daarvoor zijn echter geen of nauwelijks aanwijzingen.
Hoogstens zou een enkele vermelding daarop kunnen wijzen, zoals die in de Teuthonista
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van 1475 en in enkele andere woordenboeken, maar het is zeer waarschijnlijk dat de
oorsprong daarvan gelegen is in de eetgewoontes elders in West-Europa. Alleen de opmerking van Lobelius in zijn uitgave van 1581“De ghemeynste diemen over al eet sijn
ghenoegh bekent” over de Gewone weidechampignon, zou er op kunnen wijzen dat een
of enkele soorten van paddenstoelen op het platteland gegeten werden.
De algemene Nederlandse namen voor paddenstoelen zijn vanaf de 13de/14de
eeuw vooral paddenstoel en campernoelie en varianten daarvan (1e vermelding compernoel in 1330; 1e vermelding padden stoele in 1377). Zowel k/campernoelie als paddenstoel en duivelsbrood (1e vermelding 1562) werden gebezigd voor eetbare en niet eetbare
paddenstoelen.
In onderstaande tabel II.1 staan de vroegst aangetroffen algemene benamingen
voor paddenstoelen voor de periode van ca. 1200 – 1600 vermeld.
Jaar

Naam

Bron

1330 (ca.)

compernoel

Glossaire latin-flamand,

1377

padden stoele

Circa instans

1573

paddenbrood

Kiliaan

1425 (ca.)

paddenhoed

Glossarium Harlemense

1477

swam/zwam

Teuthonista

1526

sponsie

De grote ende rechte Herbarius,

1562

duivelsbrood

Dictionarium Tetraglotton

1567

stoeltgen

Hadrianus Junius

Tabel II.1 Vroegst aangetroffen vermelding van algemene namen voor paddenstoel tussen 1200 en
1600.

In met name enkele woordenboeken in de 16de eeuw lijkt gedurende enige tijd de boletus,
de beroemde ‘gele’ Amanita caesarea bij de Romeinen, beschouwd te zijn als synoniem
met de eveneens graag gegeten ‘gele’ Duitse Pfifferling, de cantharel. De Amanita caesarea was in Noord-Eropa niet bekend en de veronderstelde synonymie zal gebaseerd
zijn geweest op de omschrijving van beide paddenstoelen als ‘geel’. Daarnaast lijkt er
op basis van diverse bronnen in de tweede helft van de 16de eeuw een langzame naamsverschuiving te hebben plaatsgevonden van boletus voor de amanietsoorten (plaatjeszwammen) naar boletus voor buisjeszwammen met hoed en steel (zoals tegenwoordig
het gebruik is).
Paddenstoelen speelden, net als veel groene planten overigens, een rol in het in de
Middeleeuwen wijdverspreide bijgeloof in duivels, heksen en tovenarij, waaruit o.a. de
namen paddenstoel, duivelsbrood, en wat later paddebrood, padde(n)hoed en ungers
eyeren stammen. Het aandeel paddenstoelen is, vergeleken met de zeer grote groep van
overige planten die een rol in dit bijgeloof hadden, nogal beperkt (zie voor een uitgebreide bespreking van deze groep namen Hoofdstuk III). De namen ‘duivelsbrood’
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en ‘paddenstoel’ hadden overigens bij een aantal auteurs een positieve connotatie, die
wellicht samenhing met het gebruik van deze namen als vertaling van boletus, de naam
van de beroemde eetbare paddenstoel bij de Romeinen.
In de periode van 1200-1600 hebben paddenstoelen in de Nederlanden verder weinig
specifieke soortnamen gekend. Uit diverse teksten vanaf het midden van de 13de eeuw is
echter op te maken dat een klein aantal met het blote oog goed zichtbare paddenstoelen
op min of meer soortniveau werd herkend. De kennis beperkte zich enerzijds tot ‘nuttige’
paddenstoelen, zoals tondelzwammen, en anderzijds tot zeer in het oog springende soorten als bovisten, waarvan Clusius beschrijft hoe in zijn jeugd de kinderen er op sprongen
om een grote wolk sporen met een plof te laten ontsnappen (zie Clusius 1601, p. 288).
De bovist werd ook gebruikt om bijen mee te ‘smoren’, om zo de honing veilig uit de
korven te kunnen wegnemen. Hij werd eveneens gebruikt voor het maken van tondel.
Vroeg beschreven soorten zijn verder Agaricus en Bran(d)t. Deze worden reeds
in vrijwel alle Herbaria aangetroffen. Brand en ook het later genoemde Roest, waren
uiterst schadelijk voor de graanoogst, en als zodanig gekend en gevreesd. Branden en
roesten werden echter in die tijd niet tot de paddenstoelen of schimmels gerekend (zie
verder Hoofdstuk IV).
Een enkele Nederlandse paddenstoelnaam wordt alleen in de beginperiode genoemd en later niet meer aangetroffen in Nederlandstalige bronnen, namelijk driesling
(drieschling), een van de eetbare soorten (die verder meestal met een algemene naam als
campernoeljes werden aangeduid). Hij wordt genoemd in 1377 in de Circa Instans en
in 1477 in de Theutonista, als ‘driesschelinghe’ of drieslyng (dries = akker) en is waarschijnlijk de naam voor de eetbare Weidechampignon, die gezien de naam veel voorkwam op de directe gemeenschappelijke weidegronden rond woonkernen en dorpen. Het
woord driesling verdwijnt al weer snel en het lijkt er op dat de naam niet echt inheems is
geweest in de Nederlanden, maar beperkt is geweest tot delen van het grensgebied met
het huidige Duitsland (omgeving Keulen).
Ook banet, een woord voor tondel, is een naam die in de schriftelijke bronnen
niet terugkeert, al komt een variant daarvan nog wel steeds voor in het 19de eeuwse
Vlaams (zie Hoofdstuk III). Banet behoort tot de namen die verband houden met vuur
maken of vuur ontsteken. De naam tondel zelf, met als latere variant lonter, komt al in
de 14de eeuw voor en werd gebruikt als aanduiding voor diverse zwammen die geschikt
waren voor de bereiding van tondel.
De naam hirten sponsien of hertenzwam verwijst naar het vermeende ontstaan
van de (niet eetbare) Hertentruffels (Elaphomyces), waarmee een tot de verbeelding sprekende verklaring was verbonden. De vroegste Nederlandse vermelding van hertenzwam
is te vinden in 1514, in Herbarius in Dietsche. En de tekst hier luidt: “Hirten sponsien:
(…) Daer die hyrten oft herten bi malcanderen comen ende malcanderen bespringen/
dat laten si haer saet vallen. Ende daer af wasche dit cruyt. En het is gelijc een sponsie.” Deze theorie wordt al door de Duitse botanicus Lonicerus ontkracht in 1565. En
ook Lobelius (Cruydboeck, 1583, p. 306) zegt in navolging van Italiaanse wetenschaper
Mattioli over deze herts Swammen dat het niet logisch is dat ze ontstaan zouden zijn uit
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het zaad van herten, omdat ze ook te vinden zijn op plaatsen waar helemaal geen herten
zijn. Desondanks wordt dit verhaal nog lang doorgegeven en pas veel later definitief ontkracht door Houttuyn in zijn Natuurlijke Historie in 1783 (p. 674). De naam hertenzwam
is niet heel frequent aangetroffen in de periode van 1200-1600 en het spannende verhaal
over het ontstaan ervan is waarschijnlijk bekender geweest dan de paddenstoel zelf.
De oude naam peperling heeft eveneens een eigen geschiedenis. Het is waarschijnlijk de vertaling van Pfifferling, tegenwoordig de Duitse naam van de veel gegeten
gele cantharel (Cantharellus cibarius, huidige Nederlandse naam Hanenkam). In vorige
eeuwen werd Pfifferling echter ook gebruikt voor een witte paddenstoel, die een scherp
smakende witte melk afgeeft. Het gaat dan om Lactifluus piperatus, huidige Nederlandse
naam Gepeperde melkzwam, waarvan verteld wordt dat hij in Oost-Europese landen
volop gegeten werd.131 Houttuyn, die twee eeuwen later ook de chanterelle of geele
champignon noemt, zegt dat Agaricus piperatus, de Gepeperde, eveneens behoort tot
de “Pfifferlingen of Peperzwammen der Duitscheren”, naast de “Gelber Pfifferling”
(Houttuyn 1783, p. 608). De naam peperling wordt in de betekenis van cantharel tot in
1599 aangetroffen in de woordenboeken van Kiliaan.
In onderstaande tabel staan ten slotte de meest voorkomende namen van paddenstoelen met het jaartal van hun vroegst aangetroffen vermelding weergegeven.
Jaar

Naam

Bron

Huidige naam / betekenis

1220

banet

Oudwestvlaamsch herbarium
1220

Tondelzwam en/of bovistsoort

1240

bovist (in Ned. tekst)

Glossarium Bernense, ca. 1240

1377

tonder/tondel

Circa instans

Tondelzwam en/of bovistsoort

1477

bulte

Teuthonista

Eetbare paddenstoel algemeen

1477

drieslyng

Teuthonista

Agaricus campestris

1477

peperlynck

Teuthonista,

Cantharel of Gepeperde melkzwam

1477

weijer

Teuthonista

Agaricus campestris

1514/26

hirtespongie

De grote ende rechte Herbarius,
1526

Elaphomyces spec.(muricatus?)
Stekelige hertentruffel

1546

champignon

Lambrecht

Eetbare paddenstoel (algemeen)

1562

vonc [vonkhout]

Lambrecht

Tondelzwam en/of bovistsoort

1562

pampernoelge

Lambrecht

(Eetbare) paddenstoel

1581

eerdtbuyl

Lobelius, Kruydboeck,

Truffel

1581

judas-ooren

Lobelius

Echt judasoor

1597

wolfs scheet

Cluyt

Bovistsoort

1599

truffel

Kiliaan

Truffel

1599

ungers eyeren

Kiliaan

Duinstinkzwam en Grote stinkzwam

Tabel II.2 Vroegst aangetroffen vermelding van namen voor soorten of groepen van soorten
paddenstoelen (afgezien van Agaricus) tussen 1200 en 1600.
131. Lactifluus piperatus: voorheen Lactarius piperatus, en bij Houttuyn Agaricus piperatus.
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HOOFDSTUK III. PERIODE VAN CA. 1600 TOT 1900
Inleiding
De periode van economische bloei in de Zuidelijke Nederlanden in het midden van de
16de eeuw is na 1585 (val van Antwerpen) voorbij. De politieke verwikkelingen in de
laatste decennia van deze eeuw hebben geleid tot de definitieve neergang van het in
cultureel en wetenschappelijk opzicht bloeiende gebied dat de Zuidelijke Nederlanden
vormden. In 1575 werd in Leiden de eerste universiteit opgericht, waar twee van de belangrijkste ‘zuidelijke’ botanisten, Dodonaeus en Clusius, de laatste jaren van hun leven
hun kennis en kunde zouden gaan inzetten. In de Zuidelijke Nederlanden was door alle
oorlogshandelingen weinig meer over van het hoge peil van de botanie.
In dit hoofdstuk komen de teksten van de belangrijkste auteurs uit de periode
van ca. 1600 tot 1900 aan de orde die van belang zijn voor de Nederlandse namen en
naamgeving van paddenstoelen. Op het gebied van de botanie verschenen in de 17de
eeuw allereerst drie herdrukken van het kruidboek van Dodonaeus. Veruit de belangrijkste auteur voor Nederlandse namen van paddenstoelen was vervolgens de Antwerpenaar
Van Sterbeeck met zijn Tractaet (1668) en Theatrum fungorum (1675), waarin paddenstoelen, vooral in laatstgenoemde uitgave, uitgebreid aan bod komen. Van Sterbeeck is
een groot liefhebber van het nuttigen van paddenstoelen en er is bij hem dan ook veel
aandacht voor de culinaire aspecten.
Een kleine eeuw na Van Sterbeeck wordt de botanische wereld verrast door het
werk van Linnaeus. In 1753 verschijnt in Stockholm diens Species plantarum waarin hij
de planten indeelt op basis van de wijze van voortplanten, en aan elke soort op systematische wijze een eigen unieke naam geeft. Paddenstoelen krijgen daarbij niet heel veel
aandacht, maar de invloed van Linnaeus’ werk op de manier waarop het onderzoek naar
paddenstoelen na hem vorm krijgt, is erg groot. De toepassing van Linnaeus’ systeem
is direct te zien in een aantal Nederlandse geschriften, met name het grote werk van
Martinus Houttuyn, Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten
en Mineralen, volgens het samenstel van de Heer Linnaeus uit 1783. Voor Nederlandse
namen van paddenstoelen in de 19de eeuw zijn verder enkele kleinere werken met beschrijvingen van plaatselijke flora, het Kruidkundig Handboek van Schuurmans Stekhoven, de
Flora Batava van Jan Kops en tenslotte de Handleiding tot het bepalen van In Nederland
groeiende hoogere zwammen van Caroline Destrée in 1901 van belang.
Evenals in hoofdstuk II wordt ook in dit hoofdstuk ingegaan op de informatie
over paddenstoelen die te vinden is in woordenboeken en encyclopedieën, met name op
de omvangrijke encyclopedieën van Chomel en Nemnich die in de 18de eeuw verschijnen
en uitgebreide informatie leveren op verlerlei gebied. Ook wordt nagegaan in welke
mate paddenstoelen in medische toepassingen een rol spelen en wordt nader ingegaan op
de mate waarin paddenstoelen genuttigd worden, waarbij het werk van Van Sterbeeck,
en later de kookboeken voor de betere standen een grote rol spelen.
Eind 18de eeuw en in de 19ste eeuw is er onder invloed van de Romantiek aan-
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dacht voor de taal van de gewone man, de volks- of dialecttaal. Ook dialectnamen voor
paddenstoelen komen daarbij aan de orde.
Ook in dit hoofdstuk, net als in hoofdstuk II, worden de bronnen in chronologische volgorde per type aandachtsgebied beschreven. Dat heeft tot gevolg dat auteurs
die binnen meerdere aandachtsgebieden paddenstoelen hebben besproken, meermalen
genoemd worden en aan bod kunnen komen.
Bij de verschillende aandachtsgebieden worden de meeste van de genoemde
Nederlandse namen aan het einde van iedere paragraaf nog eens in een tabel overzichtelijk gepresenteerd.

III A. Botanische geschriften 1600-1900
Nogmaals Dodonaeus, 1608, 1618 en 1644
In 1608, ruim 20 jaar na de dood van Dodonaeus, verschijnt in Leiden een herziene en
sterk bewerkte ‘herdruk’ van Dodonaeus’ eerdere botanische werken, met name gebaseerd op zijn Stirpium historiae Pemptades sex uit 1583, onder de titel Herbarium oft
Cruydt-boek. Dit tweede Cruydt-boeck1 (of eerste ‘heruitgave’) is eigenlijk het meest
bekende werk van Dodonaeus.
In zijn Latijnse uitgave Stirpium Historiae Pemptades sex uit 1583 had
Dodonaeus reeds de paddenstoelen-illustraties van Lobelius opgenomen,2 vergezeld van
enkele teksten die geheel teruggrijpen op de klassieke auteurs. In dit nieuwe Cruydtboeck van 1608 is in het 15de boek, derde deel, door de bewerker van de tekst3 opnieuw
1. De titels van de diverse Nederlandse uitgaven van Dodonaeus kruidboek, de eerste in 1554 en de
‘herdrukken’ in 1608, 1618 en 1644, lijken verwarrend veel op elkaar: 1554: Cruijde Boeck; 1608:
Cruydt-boeck; 1618: Cruydt-Boeck, ook wel Herbarius oft Cruydt-Boeck; en 1644: Cruydt-Boeck.
2. Een deel van de aanvullingen zou nog door Dodoens zelf voor zijn dood in een geannoteerd exemplaar van de eerste druk zijn aangebracht (VandeVelde 1927, p. 13-41). Uit correspondentie met
Clusius is namelijk bekend dat Dodonaeus zich kort voor zijn dood ook voor paddenstoelen was gaan
interesseren en Clusius heeft gevraagd voor hem uit kijken naar bepaalde gedroogde paddenstoelen op
de markt van Wenen en naar een aantal zwammen die bij de stadsmuur van Wenen zouden groeien. Het
antwoord van Clusius is niet bekend, maar in het persoonlijke exemplaar van (het Latijnse) Stirpium
van 1583 zou Dodonaeus zijn laatste observaties en die van Clusius aangetekend hebben (Van Gelder
2011, p. 350). Mocht het juist zijn, zoals Van Gelder meent, dat Dodonaeus zich kort voor zijn dood
ging interesseren voor paddenstoelen, dan heeft dat geen sporen nagelaten in latere gedrukte versies
van zijn werk.
3. Wie de bewerker van het Herbarium oft Cruydt-boek is, is niet helemaal duidelijk. Willebrands
(2006, p. 40) meent dat het Frans van Ravelingen was, maar het is zeer waarschijnlijk Joost van Ravelingen geweest. Frans van Ravelingen was de schoonzoon van Plantijn en was sinds 1585 diens opvolger in de ‘Plantijnsche Druckerije’ te Leiden.Twee van zijn zonen (Frans en Christoffel) zetten de
drukkerij voort. Hun broer Joost was geneesheer, maar bleef eveneens aan de drukkerij verbonden als
mede-eigenaar (Teirlinck 1913, p. 874). In 1618 zijn alleen de zonen Frans en Joost nog in leven. Sabbe
(1937) laat aan de hand van enkele brieven van de Van Ravelingens zien dat de editie van 1608 en die
van 1618 hoogstwaarschijnlijk door Frans en Joost samen zijn bewerkt, maar dat het aandeel van Joost
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een aantal pagina’s opgenomen met paddenstoelen. De Nederlandse tekst daarvan is een
compilatie van Lobelius’ tekst met de illustraties (uitgave 1581) en teksten van andere
auteurs, zoals Castor Durante (1529-1590) in diens Herbario Nuovo (een van de met
name genoemde bronnen voor het Cruydt-boeck). De opbouw van de beschrijving van
de paddenstoelen zelf staat in de traditie van de ‘ouderwetse’ Herbaria met de kopjes
‘Ghedaente’, ‘Plaetse’, ‘Tijdt’, ‘Naem’ en ‘Aerd, kracht ende werckinge’ en er wordt
vooral ook teruggegrepen op de klassieke auteurs. De indeling van de paddenstoelen is,
net als bij Lobelius, die in ‘vroege en late campernoelen’ en ‘eetbare en niet-eetbare’.
Dat Lobelius’ tekst integraal deel uitmaakt van deze compilatie van ‘Dodonaeus’, lijkt
nogal eens over het hoofd gezien te zijn. Wellicht omdat het niet opvalt dat Lobelius’
tekst in gedeelten opgeknipt kriskras door het hoofdstuk is opgenomen, tussen en bij de
teksten van andere schrijvers, die deels eveneens al door Lobelius waren vermeld. Een
en ander heeft er kennelijk voor gezorgd dat men deze uitgave nogal eens heeft aangezien voor een min of meer originele tekst van Dodonaeus. Maar voor zover we kunnen
nagaan is er dus nooit een ‘eigen’ Nederlandse tekst in gedrukte vorm van Dodonaeus
over paddenstoelen geweest. De informatie over paddenstoelen is niet van Dodonaeus
zelf, maar voor een deel aan Lobelius ontleend, aangevuld met informatie van Clusius,
Columna4 en Durante. Naast deze min of meer ‘eigentijdse’ bronnen gebruikte bewerker
Van Ravelingen ook in ruime mate de overgeleverde kennis van klassieke schrijvers als
Plinius, Galenus en Dioscorides.5
Herdrukken van dit werk ‘van Dodonaeus’ zullen nog verschijnen in 1618 en
1644, alle bij de Officina Plantiniana, in Leiden (1618) of Antwerpen (1644).6 In deze
latere herdrukken is de tekst over paddenstoelen uit de versie van 1608 aangevuld met
een klein aantal alinea’s, vooral met informatie van Columna.
De beschrijvingen van paddenstoelen in Dodonaeus’ uitgaven in de 17de eeuw
zijn alle heel globaal: de naam Campernoelie wordt gebruikt als algemene naam voor
paddenstoelen,7 naast Vorstenstoel of Stoelken en Paddenstoel. Vervolgens maakt hij een
daarin het grootst is geweest. Deze brieven, uit het Museum Plantin-Moretus, bevatten tevens bijzonderheden over de concurrentieverhoudingen in de drukkerswereld van die dagen en werpen licht op het
uitgeven van de versies van 1608 en 1618 (Sabbe 1937, p. 89-106).
Dat er een bewerker is geweest (en de tekst niet oorspronkelijk van Dodonaeus is), valt ook op te maken
uit het feit dat in de ‘Bijvoeghsels’, die bij de diverse groepen van paddenstoelen staan, de bewerker
expliciet vier maal naar het werk van Dodonaeus verwijst als een van de bronnen, wat merkwaardig is,
omdat Dodonaeus officieel immers ‘de auteur’ van dit werk is (Dodonaeus 1644, p. 784, 785).
4. Fabio Columna (It. Colonna), 1567-1640, die zijn Phytobasanos in 1592 publiceerde.
5. Opvallend is de opbouw van de besprekingen van de paddenstoelen, in feite een ook in 1608 al
‘ouderwetse’ benadering, waarbij het veronderstelde geneeskrachtige element (en daarmee de invloed
en autoriteit van de klassieke schrijvers) nog steeds een hoofdrol speelt.
6. De uitgeverij van Plantijn, het Officina Plantiniana in Antwerpen, houdt rond 1650 op te bestaan. De
zaak in Leiden is al rond 1620 gestopt.
7. In het bijvoegsel van het 24ste hoofdstuk zegt Dodonaeus (p. 784, uitgave 1618; idem in 1644)
en hij haalt daarbij Clusius als bron aan: “In Nederlandt wordense oock Vorstenstoel, ende somtijds
Hertsspongien gheheeten; In Hollandt heeten ze meest alle Stoelghen of Stoelken ende Paddenstoel.”
Hij vervolgt: “Den Latijnschen naem is Fungus oft Fungus terrenus, ende Boletus” (Bijvoegsel XXIV,
p. 784). De ‘boletus’ heeft een betekenisverschuiving doorgemaakt van ‘eetbare amaniet’-soort naar
‘boleet’ (dikke, vlezige paddenstoel met buisjes) in de huidige zin. Van Sterbeeck zal hier in 1675 nog
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onderverdeling naar Dodelijcke; Ronde; Halfronde oft platronde Swarte. Daarna naar
tijd: Duyvelsbroot van den herfst; Duyvelsbroot van de lente; Duyvelsbroot (Vergiftigh);
Vroege Campernoelien en spaede (late). Determinatie van de paddenstoelen is slechts
in een enkel geval ondubbelzinnig mogelijk. Zo komt bijvoorbeeld de door zijn uiterlijk
sterk opvallende Clathrus ruber die door Clusius in 1601 werd beschreven8 (huidige
Nederlandse naam Traliestinkzwam) bij Dodonaeus9 (niet in de uitgave van 1608, maar
wel in die van 1618) voor onder de naam Koraelsgewijs ghetraelliede campernoelie.
Nog enkele andere namen van min of meer traceerbare soorten bij Dodonaeus die al eerder door Lobelius zijn genoemd, zijn: Judas-oor of Vlier-oore,10 Wolfsveest,11 Bult, Dult,
Bovijst, Eertbuylen12en hertszwam. Ook de ungerseyeren, de ‘eieren’ van de ‘zeecampernoelie’ (Phallus hadrianus), een naam die ook gebruikt wordt voor de paddenstoel zelf,
worden in Dodonaeus’ uitgaven genoemd.
Een paddenstoelen-enthousiasteling uit de Lage Landen: 				
Van Sterbeeck, 1668 en 1675
De belangrijkste bron van Nederlandse paddenstoelnamen na Lobelius is de Antwerpse
kanunnik Franciscus van Sterbeeck (1630-1693), die in 1668 zijn Tractaet van de campernoillien, ghenaemt duyvelsbroot13 uitgeeft.14 Het Tractaet is een kleine verhandeling
nader op ingaan (zie ook Hoofdstuk II).
8. Clusius (1601) meldt op de laatste bladzijde van de bijlagen (z. pag.) achterin zijn Rariorum plantarum Historia dat hij deze paddenstoel kreeg toegezonden door N. de Callas. Clusius zelf had deze
paddenstoel nog nooit gezien. De waarneming was van 1604 (de uitgave is op het titelblad gedateerd
op 1601; de Bijlage is op zijn vroegst in 1605 bijgevoegd).
9. Deze paddenstoel komt niet voor in Dodonaeus’ uitgave van 1608, maar wel in die van 1618.
10. Dodonaeus 1618, p. 1321: “De Gomme die wt de struycken van Vlier somtijts vloeydt, is meestendeel Auris Sambuci dat is Vlier-oore geheeten: van ander Iudae auricula, dat is Judas-oor.” Idem in
de uitgave van 1644, 1321b. Dodonaeus 1608, 1417a: “Judasoor heeft oock een tsamentreckende ende
droochmakende cracht.
11. Dodonaeus, 1608, 857b, als Wolfsveest: “De ballachtighe Campernoellien souden om heur ghedaente niet qualijck Ronde Campernoellien … mogen heeten: dan sij zijn ghenoech bekent met den
naem Lupi crepitus, dat is Wolfsveest”.
12. Dodonaeus, 1608, 858a, als Bult of dult: “De Tubera, dat is de Eertbuylen, zijn ettelijcke gebulte,
oft ronde ballachtige cnobbelen, in d’ aerde wassende, … sonder steel, bladeren, veeselen oft hayrwijse
aenwassingen.”
13. Van Sterbeeck lijkt bij het Tractaet uit 1668 de naam ‘duivelsbrood’ in de titel van dit Tractaet uit
1668 te gebruiken als aanduiding van ‘eetbare paddenstoel’. In het Ie Deel van zijn Theatrum uit 1675,
1e Tractaat, p. 3, 4, geeft Van Sterbeeck een verklaring van het woord ‘duivelsbrood’: “Het latijns
woordt Fungus compt van het Grieckx woordt Fungos, het welck te segghen is Deorum cibus: dat is,
spijse der Goden: ende aenghesien wij Christenen maer eenen Godt belijden, soo verstaen wij door
de goden Afgoden en duyvels quid ... sunt diaboli, want Goden zijn duyvels: waer uyt ick segghe, van
duyvelsch spijse, Duyvelsch broodt. Even wel en streeckt desen naem niet tot misachting der Fungi,
maer tot grooten lof; want de oude Grieken en Heydenen hebben door dien naem de goede Fungi willen
verheffen boven alle andere spijsen, segghende dat dit een goddelijcke spijse was.”
14. Het Tractaet verscheen in 1668 als bijlage in de reeks van de in die tijd in Holland zeer populaire
boekjes met als overkoepelende titel ‘Den verstandige hovenier’, die vervolgens in Vlaanderen als
illegale druk onder de titel De Verstandige kock werden verkocht (Willebrands & van ’t Hoog 2006, p.
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over paddenstoelen, voorafgaand aan zijn grote werk Theatrum fungorum uit 1675.
Van Sterbeeck, die een slechte gezondheid had, was al in 1652 begonnen met
onderzoek naar kruiden, waarvoor hij geheel in stijl met de botanisten van zijn tijd een
kruidentuin aanlegde. Daarnaast ging zijn aandacht vooral ook al jaren uit naar paddenstoelen die ‘goet voor de maghe’ waren (Philippen 1930, p. 8). Hij brengt veel van zijn
tijd door in de bossen en velden in de omgeving van Antwerpen met zijn paddenstoeltochten.
In het Tractaet vermeldt Van Sterbeeck nauwelijks Nederlandse paddenstoelnamen. Hij kent enkele eetbare soorten en zegt: “Zeker de boeren in onze omgeving – jong
en oud – weten alles van de goede kampernoeljes, immers: zij kunnen die niet alleen
goed bereiden, maar ook plukken voor de verkoop.” Vervolgens noemt hij daarbij de
kennelijk gangbare Italiaanse namen van twee ‘goede’ soorten: pradelli, met een platte
hoed, korte steel en rode lamellen, en boleti, met lange dunne of korte stelen en een bruin
hoedje, met stevig hard vruchtvlees, “zowel de steel als het schoteltje”.15 De derde soort
die hij noemt zijn de “gewone kampernoeljes of duivelsbrood”, “divers van gedaante”.
Hij behandelt vervolgens diverse manieren om ze te bereiden en te bewaren en gaat in op
eventuele geneeskrachtige kwaliteiten van sommige andere paddenstoelen. Daaronder
valt de hiervoor genoemde Zeekampernoelje of ungerseyeren, die op de voeten gelegd
reuma en jicht van de voeten kunnen genezen.16 Het Tractaet van Van Sterbeeck deelt de
paddenstoelen in naar eetbaar en niet-eetbaar, naar goede en kwade, en naar vroege en
late soorten.
Het Theatrum Fungorum uit 1675 is in tegenstelling tot het kleine Tractaet een enorm
omvangrijk werk, waarin Van Sterbeeck al zijn kennis over paddenstoelen bijeenbrengt.
11, 12).Vgl. Van Sterbeeck, 1975, Voorrede, p. 1. “soo heeft my den eyghen appetijt, als de ghesontheydt, opgheweckt [aangespoord], om de kennisse daer van met alle jever [ijver] te becomen ende uyt
te speuren: te meer, als ick gesien hebbe, dat het selve aen mijnen even naesten dienstigh ende oorboor
wesen cost [omdat ik gezien heb dat het voor mijn medemensen dienstig en goed zou zijn]: het gene
ick bemerckt hebbe, door een corte aenwijsinghe van ses bladeren, die ick in het jaer 1668 in een cleyn
besonder Tractaet door den druck in’t licht hebbe ghegheven, het welck achter bye eenen Koock-boeck
(voor desen in Hollandt ghemaeckt ende ghedruckt) ghebonden was. Om welcke reden menighe persoonen my den naem ghegheven, oft den Auteur van den gheseyden Koock-boeck ghenaemt hebben als
mede van eenen boeck genaemt den Verstandigen Hovenier, den welcken van ghelijcken in Hollandt
gedruckt was: want ick tot op den dagh van heden niet anders als het voornoemde Tractaet der Fungi
in het licht hebbe ghebracht.”
15. De illustraties die Willebrands & Van ’t Hoog opnemen (2006, p. 18, 19, 20) zijn afkomstig uit het
Theatrum (1675) van Van Sterbeeck. Er lijken voor boleti zowel plaatjeszwammen als buisjeszwammen met steel en hoed (de tegenwoordige boletensoorten) te worden afgebeeld. De beschrijving en de
afbeeldingen bij Van Sterbeeck kunnen er op duiden dat de naam voor boleti, zoals die bij de Romeinen
bekend was voor amanietsoorten, bij de Italiaanse handelaren (of bij Van Sterbeeck zelf) inderdaad toch
al langzaam was opgeschoven in de richting van de huidige boletensoorten. In zijn Theatrum Fungorum
(1675, p. 135) geeft hij bij de bereiding van deze paddenstoelen een omschrijving die inderdaad lijkt te
duiden op buisjeszwammen met hoed en steel: ze hebben “teer dun vast mergh”. Van Sterbeeck zegt
dat ze zeldzaam zijn en niet veel voorkomen in zijn streek.
16. Van Sterbeeck 1675, p. 279: “Als ist dat dese den mensche (inwendigh inghenomen) schadelijck,
jae doodelijck sijn, soo nochtans sijn seer goet voor de onlijdelijcke smerte van het heet flerecijn,ende
de gicht der voeten, daer buyten op gheleydt sijnde.”
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Ook daarin nemen eetbare paddenstoelen een grote plaats in. Italiaanse marktlieden
zouden volgens hem al drie decennia eerder de paddenstoelen-eetcultuur vanuit Italië
naar de Lage Landen hebben gebracht. Met veel succes, zegt Van Sterbeeck, want
in Antwerpen was zelfs een paddenstoelenmarkt, vlakbij de Beurs, omdat “Spaanse,
Portugese en Italiaanse kooplieden die in de Beurs hun zaken deden, de grootste afnemers van zwammen bleken te zijn” (Van Sterbeeck 1675, p. 25, 26).17 Uit zijn woorden
is op te maken dat paddenstoelen in overvloed op het platteland voorkwamen en bij de
bewoners “de Fungi by naer onder haere tafels wasschende” waren. Hij beschrijft 97
goede en eetbare soorten, waarvan, zo zegt hij, hijzelf er zo’n 30 zelf heeft gegeten. En,
voegt hij daar aan toe, hoewel in Italië, Bohemen, Hongarije en Duitsland méér goede
paddenstoelen te vinden zijn, zijn er in “heel Nederlandt nerghens meer goede Fungi te
vinden als in Brabant” (Van Sterbeeck 1675, p. 117, 118).
Van Sterbeeck gaat vervolgens ook in op de streken waar paddenstoelen voorkomen en
waar niet en en zegt dan:
Wy moeten bekennen, dat in Italien, Bohemen ende Hongarijen meer Fungi te
becomen zijn, als in Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt ende daer ontrent; hoe wel
dat in Brabandt soo veel goede als in Duytslandt te vinden zijn: hoe wel dat
op onse mercten van Antwerpen alle de selve haer wynich vertoonen, soo door
ghebreck van kennisse onder de pluckers, ende vercoopers, als onder de coopers
en eters. De ghemeyne soorten, de welcke tot Antwerpen ontrent de Borse (aen de
Borse, segh ick, ten opsicht dat aldaer alle vremde natien onder de Cooplieden,
de selve meest bekent zijnde) aldaer te coop staen, sijn onse gemeyne Fungi, ofte
Campernoelien: hoe wel dat somwijl door mijn toedoen, door sekere Boeren van
Wijnegem, de gout-geile Fungi ten toon zijn geweest, beneffens de Pradelli.”18
En hij vervolgt:
“niet twijfelende oft onse merckt sal in het toecomende door dese beschrijvinge
van meer andere soorten versien worden. De Fungi, de welcke ter voornoem17. Antwerpen behoorde tot het Spaanse deel van het Habsburgse rijk en was al in de 16de eeuw een
metropool, met handelaren uit grote delen van Europa. De tijd van ca. 1620, die Van Sterbeeck noemt,
valt binnen het Twaalfjarig Bestand tussen de Republiek van Holland en de Spanjaarden, een relatief
voorspoedige periode binnen de Tachtigjarige oorlog, die in 1568 was begonnen. Cijfers van 1620 zijn
niet aangetroffen, maar volgens de Volkstelling van 1568 telde Antwerpen op dat moment 89.996 inwoners, waarbij ook nog 10.263 ‘vremden handelsman dagelycx gaende en comende’, geteld moesten
worden met vrouwen, kinderen en knechten. Het aandeel kooplieden afkomstig uit een vreemde natie
bedroeg ruim 1000, waaronder zo’n 300 Spanjaarden, 150 Portugezen, 200 Italianen, 150 Oostelingen
of Hanzeaten, 150 Hoog Duitsers, 100 Engelsen en ca. 100 Fransen (Marnef 1996, p. 25,26). Het is dus
mogelijk dat (zeker ook in de rustige periode van het Twaalfjarig Bestand) Italiaanse handelaren in de
stad aanwezig waren en daar paddenstoelen verkochten, die ze in de omgeving van de stad zochten.
De Italiaanse naam ‘pradelli’ die Van Sterbeeck in het Tractaet hanteert voor de 1e soort van eetbare
paddenstoelen kan hier ook op wijzen.
18. Met Pradelli wordt Agaricus campestris aangeduid, die Van Sterbeeck in zijn Tractaet uit 1668
(Willebrands en Van ’t Hoog 2006, p. 17, 18) beschrijft als met een platte hoed, wit en hard vlees, en
met “merg, zo rood als koraal”).

124

3. Hfdst III 1600-1900.indd 124

21-7-2020 21:46:12

de merckt in tonnekens opgeleydt zijnde, te coop comen met den pot ofte pinte,
quaemen ghemeynelijck van de Walsche quartieren, als Namen, Engeen, oft van
daer ontrent: welcke Fungi meestendeel de Abeele [populieren-] Fungi zijn”(Van
Sterbeeck 1675, p. 22,23).
Met zijn Nederlandstalige werk, het Tractaet en het Theatrum fungorum, wil Van
Sterbeeck de betere stand bereiken, voor wie de informatie naar zijn mening van belang
is. Hij schrijft in de Inleydinghe tot den goet-willende leser bij het Theatrum fungorum
(1675, p. 2, 3):
“Dit werkck, oft beschrijvinghe der Campernoeliën, was eerst in het latijn begonst: maer sekere voorsichtige [verstandige] persoonen hebben my gheraden,
het selve in ons Nederduytsch uyt te gheven; eens-deels, om dieswil dat in Brabant
de Fungi soo ghemeyn sijn, (…) Boven dien dat aen vele treffelijcke Edel-lieden,
en andere, woonende ten platten lande op haere Casteelen, oft andersins, de Fungi
by naer onder haere tafels wasschende, evenwel haer weynigh bekent sijnde, door
onse moederlijcke tale [moedertaal] de selve zouden leeren kennen.”
Van Sterbeeck gebruikt dus nadrukkelijk de eigen taal (Nederduits, zoals hij zegt) om
de kennis van paddenstoelen onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
Bovenstaand citaat toont bovendien dat er inmiddels in de Nederlandstalige gebieden
een midden- en hogere klasse aanwezig was, bij wie het Latijn kennelijk niet meer (of
niet meer in voldoende mate) bekend was.
Met zijn enthousiasme voor paddenstoelen is Van Sterbeeck een uitzondering. Hij
schrijft dat hij “zeer ijverig en naarstig de boeken van vele herboristen en artsen” heeft
doorgelezen (Willebrands & Van ’t Hoog 2006, p. 87), maar geen auteur heeft gevonden
die paddenstoelen enige lof kan toezwaaien. De oude herboristen19 schrijven elkaar helaas gewoon maar na:
“waerom my dunckt, dat sy nu in onse eeuwe gheleeft hadden, ende soo daghelijckxsche experientie, als het ghemeyn ghebruyck van de fungi ghesien hadden,[en de dagelijke ervaring met en het algemene gebruik van de paddenstoelen
haddden gezien] zouden met recht, meer goedt, als quaedt van de goede fungi
naerghelaten hebben (…)” (Willebrands &Van ’t Hoog 2006, p. 87)
19. Inderdaad baseerden de Middeleeuwse botanici zich op schrijvers uit de eerste eeuw na Chr., nl.
Gaius Plinius Secundus (23-97 na. Chr.) en Dioscorides (40 - 90 na Chr., arts en officier in het leger
van Keizer Nero). Juist deze schrijvers leggen sterk de nadruk op het giftige en gevaarlijke karakter
van paddenstoelen. Merkwaardig, omdat in de Romeinse oudheid paddenstoelen wel degelijk ook als
een lekkernij werden beschouwd, met name de Keizersamaniet (huidige naam: Amanita caesarea) en
truffels (Tuber sp.) De negatieve opvattingen van Dioscorides en Plinius zullen inderdaad eeuwen lang
de mening over de eetbaarheid van paddenstoelen in West-Europa beïnvloed hebben.
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Het Theatrum fungorum van Van Sterbeeck, dat zeven jaar na het Tractaet uitkomt,
is een zeer omvangrijk handboek over paddenstoelen. Het woord ‘theater’ in de titel
verwijst o.a. naar de titel van het werk Pinax Theatri botanici van Frans-Duitse Caspar
Bauhin, naar wie Van Sterbeeck ook al in zijn Tractaet met ontzag verwijst. Maar het
gebruik van ‘theater’ verwijst vooral ook naar de Italiaan Federico Cesi, oprichter van
de Academia dei Lincei (zie ook Hoofdstuk II), die deze metafoor eerder gebruikte in
de uitdrukking Theatre of Nature.20 “The Theatre of Nature alluded to the multiplicity
of creatures and natural substances, evoking their occult meanings, their ‘signatures’,
highlighting the influence that they exerted on man” (Galluzzi 2017, p. 198).
Van Sterbeeck maakt met zijn titel en met de afbeelding op de titelpagina van zijn
Theatrum fungorum duidelijk dat hij op soortgelijke wijze de lezer een blik wil laten
werpen op de wereld van de paddenstoelen. Alle belangrijke literatuur over paddenstoelen van Romeinse en Griekse schrijvers uit het begin van onze jaartelling wordt
door hem genoemd, maar ook Duitse, Hongaarse en andere Europese schrijvers passeren
de revue. Naar het werk van Clusius, dat hij nog niet kende bij het schrijven van het
Tractaet (er in ieder geval niet aan refereert), wordt in zijn Theatrum fungorum zeer
frequent verwezen. Hij geeft aan hoeveel goede en kwade paddenstoelsoorten de auteurs
die hij heeft geraadpleegd, kenden. Van Sterbeeck laat daarmee ook zien hoe sterk de
mycologische kennis was toegenomen: van twee (bij Hippocrates en Galenus) naar zeven (Lonicerus21) naar veertig (Clusius) goede soorten. En Clusius kende met de ‘kwade
soorten’ erbij inmiddels in totaal al zo’n 120 soorten. Van Sterbeeck kent 153 soorten
(1675, p. 3, Voorrede, p. 27).
De afbeeldingen bij Van Sterbeeck zijn geen houtsneden meer, maar kopergravures, een
uitvinding die in de late 17de eeuw de veel grovere houtsneden definitief ging vervangen.
Als basis dienden vooral de illustraties in de eerder genoemde Clusius Codex, die eind
16de eeuw zou zijn zoekgeraakt en waarin Van Sterbeeck inzage kreeg via de Leidse
hoogleraar botanie Arnold Sijen (zie ook Hoofdstuk II). Van Sterbeeck heeft deze pad20. Caspar Bauhin (die op het omslag van een aantal van zijn werken ‘per angusta ad augusta’ –
‘d.w.z.: via het moeilijke naar het verhevene’ vermeldt) refereert met zijn ‘theater’ eveneens aan het
werk van de Italiaan Federico Cesi (1585-1630), oprichter van de Academia dei Lincei. Cesi was ervan
overtuigd dat de natuur op zichzelf bestudeerd moest worden en niet via de filosofie van Aristoteles,
een overtuiging die werd ontleend aan de Zwitserse arts/theoloog/astroloog/alchemist Paracelsus, die
als een der eersten tegen de autoriteit van de klassieke auteurs rebelleerde. Cesi poogde een (overigens
verloren gegane) alles omvattende theorie op te stellen, vervat in twee delen: een Theatre of Nature en
een Mirror of Reason, op basis waarvan ook een leidraad kon worden gegeven voor moreel gedrag.
De verschillende hoofdstukken daarin liet hij vooraf gaan door Titelbladen (de Table of Frontispieces), waarop de inhoud van een hoofdstuk al kort werd weergegeven (Galluzzi 2017, p. 120, 121). De
metafoor van het theater werd vaak gebruikt op de titelpagina van 16de eeuwse uitgaven op het gebied
van o.a. ‘natural history’ (idem, p. 198). En zo ook werd ook bijv. de snijzaal van de chirurgijns op de
1e verdieping van de Sint Antoniespoort in Amsterdam, die tussen 1617 en 1618 tot Waag werd omgebouwd, waar de chirurgijns aanschouwelijk onderricht gaven aan de hand van de lijken van (meestal)
misdadigers, het Theatrum anatomicum genoemd.
21. Van Sterbeeck schrijft stelselmatig Lovicerus als hij het over de Duitse medicus Adam Lonitzer
(Latijn: Lonicerus) heeft.
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denstoelen uit de Codex nagetekend (Philippen, 1930, p.23) en vervolgens gebruikt voor
zijn eigen werk. Van Sterbeeck bericht hier uitvoerig over, waarbij hij het auteurschap
van Clusius voortdurend benadrukt. De kopergravures in zijn werk lijken echter toch met
wat minder oog voor het mycologische detail gemaakt dan de houtsneden in Clusius’
uitgave van 1601, ofschoon Van Sterbeeck juist klaagt over de kwaliteit van die houtsneden en de gebrekkigheid ervan toeschrijft aan de ‘snijers’. Van Sterbeecks gravures zijn
inderdaad ‘fijner’, maar het is de vraag of ze meer natuurgetrouw zijn, ook al zegt hij
dat hij zelf persoonlijk heeft toegezien op het graveerwerk (Van Sterbeeck 1675, p. 27).
Wellicht heeft hier de ‘tussenstap’ via Van Sterbeeck een rol gespeeld: de kopergravures
van de graveerder zijn niet naar de originele aquarellen van Clusius vervaardigd, maar
zeer waarschijnlijk naar de kopieën daarvan die door Van Sterbeeck persoonlijk zijn
gemaakt (Philippen 1930, p.23) en deels naar de houtsneden die gebruikt zijn in het werk
van Clusius in 1601.
Van Sterbeecks grote, gecombineerde paddenstoel-illustraties zijn verder ‘verfraaid’ met
afbeeldingen van insectjes en bijtjes. Mogelijk gebeurde dat in navolging van de grote
natuur-stillevens die in Van Sterbeecks tijd furore maakten en waarop eveneens vaak
kleine diertjes werden afgebeeld.22 Ook bij een aantal Hollandse, Italiaanse en Spaanse
schilders uit de tijd van Van Sterbeeck vindt men vaak uitzonderlijk natuurgetrouwe
afbeeldingen (in olieverf) van paddenstoelen, die daardoor soms heel goed te determineren zijn. Tot de spraakmakende Hollandse schilders van deze stillevens behoorde o.a.
Otto Johannes Vijt (1611-1661), tijdgenoot van Van Sterbeeck, die de Keizeramaniet
(Amanita caesarea), de paddenstoel die bij Clusius (1601) in zwartwit voor het eerst
werd afgebeeld, uiterst natuurgetrouw weergeeft op een aantal van zijn schilderijen.23
Ook op een aantal Spaanse en Italiaanse doeken komen paddenstoelen pregnant en zeer
gedetailleerd naar voren, zoals bij de schitterende paddenstoeltaferelen van Blas de
Ledesma uit Granada (1580-1640) en Simone del Tintore uit Lucca (1630–1708) die
beiden o.a. boleten, champignonsoorten, cantharellen en koraalzwammen schilderden.
Indeling en namen bij Van Sterbeeck
Voor het algemene begrip ‘paddenstoel’ als zodanig gebruikt Van Sterbeeck in het
Theatrum de namen Campernoelie en Duyvelsbroodt. Het woord campernoelie zou komen van het Latijnse campus.24 Van het Latijnse woord fungus geeft Van Sterbeeck een
22. De interesse in natuur en naturalia, in planten, vlinders en insecten enz. leidde o.a. ook tot de verbazingwekkende uitgave in 1660 door Joannes Goedaert, kunstschilder en entomoloog, van Metamorphosis naturalis Ofte historische beschryvinghe vanden oirspronk, aerd, eygenschappen ende vreemde
veranderinghen der wormen, rupsen, maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende dierghelijcke dierkens meer.
23. Van Schrieck verbleef tussen 1650 en 1660 als lid van de kunstenaarsgroep ‘Bentveughels’ een
aantal jaren in Italië en heeft daar ongetwijfeld deze paddenstoel in levende lijve gezien. Vaak echter
werden paddenstoelen ook als kleine ondergeschikte fantasie-ornamentjes in de stillevens van de Hollandse meesters afgebeeld.
24. Van Sterbeeck:“een vlack velt, in het Italiaans Campinioni, in het Frans Champignon, soo dat
Campernoelie is te segghen velt-gewasch.” (1675, p. 4, 5).
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overzicht van de verklaringen door diverse klassieke auteurs25 en stelt dat daaruit blijkt
dat het meestal ‘bedorven vrucht’ betekent en dat de naam voor de ‘kwade’ paddenstoelen daarom eigenlijk fungi dient te zijn.26 De goede paddenstoelen moeten volgens
Van Sterbeeck daarentegen eigenlijk met de term campernoelie worden aangeduid, maar
omdat bijna niemand dit tot nu toe heeft gedaan, zegt hij, is het te lastig en verwarrend
om daarin nu consequent te zijn (Theatrum fungorum, II deel, 1e tractaat, p. 168/169).
De soorten paddenstoelen die Van Sterbeeck behandelt, worden (evenals Clusius
dat deed) ingedeeld naar ‘goede’ en ‘kwade’ paddenstoelen en vervolgens naar plaats:
wei-paddenstoelen, bos-paddenstoelen, enz. Hij is de eerste die volgens Lütjeharms
(1936, p. 69) bij zijn beschrijving een onderscheid aanbrengt tussen paddenstoelen met
‘plues’ (lamellen) en paddenstoelen met ‘mergh’ (buisjes), maar of hij dat altijd consequent doet is zeer de vraag.27
Van Sterbeeck heeft veel van de soorten zelf gevonden in het Brabant van de
17de eeuw.28 In zijn uitgebreide beschrijving vergelijkt hij ‘zijn’ paddenstoelen met de
soorten die met name zijn voorgangers Clusius en Johannes Bauhin29 noemden. Ook
Romeinse en Griekse schrijvers worden met bronvermelding aangehaald, evenals andere
auteurs uit latere tijden die beschrijvingen van paddenstoelen geven. Bovendien probeert
Van Sterbeeck bij zijn beschrijvingen van de soorten zorgvuldig aan te geven welke
soort ‘van hem zelf’ overeenkomt met de soorten zoals die door de toonaangevende
botanisten van zijn tijd of daarvoor zijn beschreven. Zonodig geeft hij de paddenstoelen
zelf een naam, zowel een Latijnse als een Nederlandse, wanneer hij de paddenstoelnaam
bij een andere auteur onjuist of onvolledig vindt. Deze Nederlandse namen zijn vaak de
vertaling van de Latijnse naam en vormen vaak eerder uitgebreide omschrijvingen, die
weliswaar behulpzaam zijn bij determinatie, maar verder als ‘naam’ niet erg bruikbaar
zijn.30 Voorbeelden hiervan zijn: Witte fungi met uytten groenen, blauwen ghemenghden
25. Van Sterbeeck geeft zelfs nog de naam in het Arabisch, een herinnering aan de een heel vroege fase
van de geschiedenis van de kruidboeken.
26. Ook Erasmus (Erasmus Rotterdamus), zegt Van Sterbeeck (Theatrum fungorum, 1e Tractaat, p.
4), geeft een opvallende verklaring van het woord fungus: het is synoniem met stupidus: “dat is bot te
zeggen, oft een persoon die alles aanneempt en ghelooft dat hy hoort: want de wijle de Fungi een
broose stof is, oock broose verstandē beteeckent.”
27. Zo schrijft Van Sterbeeck in zijn Tractaet (1668) bij de voorschiften voor het bakken van paddenstoelen: “Hetzelfde kan men doen met grote kampernoeljes, maar daaruit moet het merg of koraal
worden gepeld. Er zijn er echter bij die geen lang pluis hebben, dan blijft het merg behouden.” (Willebrands & Van ’t Hoog 2006, p. 22).
28. Waaronder “ontrent de hondert goede eetbaere soorten in dese befchrijvinghe aenwijfen, de welcke
sonder de minste vreese oft naerdencken moghen ghenut worden, alsoo de selve voor een groot deel van
my gheproeft sijn” (Van Sterbeeck 1675, Inleiding, p. 2b).
29. Bauhins uitgave van 1651, waarin overduidelijk de invloed van Clusius aanwezig is, en die bovendien de illustraties van Clusius en Lobelius bevat.
30. Volgens Van der Sijs (2004, p. 337) werd in de Renaissance veel geëxperimenteerd met een nieuwe
terminologie in het Nederlands, waarbij nieuwvorming op een aantal manieren kon plaatsvinden. Een
daarvan is door “vrije, uitgebreide of omschrijvende vertalingen, waarbij (…) aan de vertaling een
woord werd toegevoegd dat in het origineel niet voorkwam, ter aanduiding van de categorie”. Van
Sterbeeck lijkt zich bij deze wijze van naamgeving aan te sluiten en maakt er veelvuldig gebruik van.
Een vergelijkbare manier van ‘benoemen’ is te zien bij de hiervoor genoemde uitgave Metamorphosis
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stele (Van Sterbeeck 1675, p. 53), Groene inghetrocken navel fungi (idem, p. 68), Uytghespreyden Ioufvrouws waeyer (p. 70), lootvervighe ghescheurde Fungi (p. 87).31 Soms
vult hij de beschrijving aan met een anecdote, zoals bij de bespreking van de cantarel, de
“gout-geile fungi”, die door een paddenstoelkenner het “mergh vande aerde” en “hemelsch manna” werd genoemd (idem, p. 62).
Het is duidelijk dat het ook voor Van Sterbeeck erg moeilijk is om de soorten waarover
hij het heeft, nader te benoemen op soortniveau. Dat is niet verwonderlijk. Bezien met de
ogen van nu moet het zelfs een bijna onmogelijke opgave voor de botanisten van die tijd
geweest zijn om aan de hand van een gebrekkige beschrijving van een soort die in bijv.
Bohemen voorkomt, dezelfde soort in Vlaanderen te bepalen. Ten eerste waren er erg
weinig illustraties van paddenstoelsoorten (en dat waren ook nog eens weinig subtiele
houtsneden), en de meeste beschrijvingen waren in ‘woorden’. Een nog groter probleem
is het feit dat de door Clusius beschreven paddenstoelen in Hongarije en Oostenrijk, en de
soorten die Van Sterbeeck zelf beschrijft, maar een klein deel vormen van de honderden
grotere, goed zichtbare soorten paddenstoelen die tegenwoordig bekend zijn en die grotendeels ook in Van Sterbeecks tijd zullen zijn voorgekomen. Illustraties, onder andere de
aquarellen ten behoeve van Lobelius’ werk (in de Libri Picturati) en de grote verzameling
aquarellen die Clusius in Hongarije liet maken voor zijn (Latijnse) werken over paddenstoelen (de Clusius Codex), waren vaak van hoge kwaliteit, maar daarover kon vrijwel
niemand beschikken.32 Maar zelfs al had het gekund, ook dan nog zou het moeilijk zijn
om aan de hand daarvan tot ondubbelzinnige determinaties op soortniveau te komen. Het
pleit dan ook in ieder geval voor Van Sterbeeck dat hij in staat bleek het ‘vraagstuk van het
Judasoor alias Zwavelzwam alias Eikhaas’ (zie kader) bevredigend op te lossen.
Het bleef echter toch ook vaak gissen om welke paddenstoelen het gaat, ondanks
naturalis (1660) van Joannes Goedaert, een beschrijving in het Nederlands van allerlei inlandse insecten
en een enkele exoot. Hij heeft het over een insect dat was meegekomen op een schip dat terugkwam uit
Ysiekeep, nabij het latere Fort Zeeland in Paramaribo. Het in aanbouw zijnde Engelse fort werd in 1667
door de Zeeuwen veroverd op de Engelsen en herdoopt tot Fort Zeelandia. Goedaert zegt: “Den worm
boven inde mede-gaende plaete afgebeeldt is ghekomen van Ysiekeep aende wilde-kust van America (…)
Ick vondt hem in ofte tusschen de basten van suycker-kisten houdt, dat wel een gansch jaer in het schip
geweest was.(…) ‘t Welck ick den molenaer van Ysiekeep genaempt hebbe naar de naam van een “colonie
[die] ghesticht wert voor de Kamer van Zeelandt (…) aende wilde-kust van America” (Goedaert 1660,
p. 150, 151, plaat 123).
31. Van Sterbeeck gebruikt in zijn beschrijvingen uitsluitend de meervoudsvorm ‘fungi’ van het woord
fungus [paddenstoel], ook waar hij het heeft over één enkele paddenstoel. Daarvoor is bij hem geen
verklaring te vinden.
32. Uit de tijd van vóór Van Sterbeeck stamt ook een grote collectie aquarellen uit het bezit van verzamelaar en maecenas Cassiano dal Pozzo, waaronder een mycologische Codex in drie delen met aquarellen
van paddenstoelen in opdracht van Federico Cesi, de oprichter van de Academia dei Lincei (waarschijnlijk vanaf 1620 vervaardigd (Ubrizsy Savoia 2013, p. 342; ook Egmond 2006, p. 396-398). Deze aquarellen zijn deels teruggevonden in Windsor Castle, deels aangetroffen in het British Museum in Londen,
in Montpellier, en in het Institut de France in Parijs (Ubrizsy Savoia 2013, p. 343; Reeves 2004, p.
170). De aquarellen zijn vaak van buitengewoon hoge kwaliteit, zoals bijv. de vermoedelijke Agrocybe
praecox door de schilder Vincenzo Leonardi (Freedberg 2002, p. 28, 29). Cesi maakte gebruik van een
microscoop bij de bestudering van paddenstoelen tussen 1625 en 1639 (Ubrizsy Savoia 2013, p. 342).
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Het vraagstuk van Judasoor/ Eikhaas/Zwavelzwam
Een goed voorbeeld van de problemen bij determinatie van paddenstoelen in vroeger eeuwen
levert de verwarring tussen Eikhaas en Zwavelzwam (en deels met het Judasoor). Het gaat om
een paddenstoel die al redelijk treffend is beschreven (zonder illustratie) in het werk van de
Duitse auteur Hieronymus Bock (Latijnse naam Tragus) (1572) en mede dankzij de Duitse naam
gedetermineerd kan worden als de Eikhaas (Grifola frondosa). Een ietwat ‘gelijkende’ paddenstoel
wordt beschreven en afgebeeld door Lobelius in 1581 (in zwartwit afgebeeld, zonder naam, met
in de marge het bijschrift “gherompelt als Judasoren” *). Lobelius geeft in de lopende tekst erbij
aan dat hij het Judasoor al behandeld heeft bij de beschrijving van de vlierboom (Lobelius 1581,
p. 194).
Naderhand wordt de illustratie inclusief bijschrift ‘gherompelt als Judasoren’ ook
opgenomen als bijlage (in zwartwit) in het werk van Clusius in 1601. De paddenstoel zal
vervolgens in de eeuwen daarna vanwege het kennelijk ietwat verwarrende bijschrift ten onrechte
door het leven gaan als ‘Judasoor’, zoals ook nog in 1976 bij Ainsworth het geval is (Ainsworth
1976, p. 39).
Vijftig jaar na Clusius wordt deze zelfde paddenstoel met dezelfde illustratie opgenomen
in het werk van Joh. Bauhin. Bauhin (1651, p. 839) noemt dit de Andijvie-paddenstoel. Hij denkt
dat Lobelius geen gelijk heeft met de vermeende determinatie als Judasoor, en zegt dat het de
Eikhaas van Hieronymus Tragus*** moet zijn. Nog weer wat later verschijnt de paddenstoel in
twee min of meer op elkaar gelijkende illustraties bij Van Sterbeeck in diens Theatrum fungorum
(1675). Van Sterbeeck denkt namelijk op basis van zijn eigen veldkennis dat er twee van dergelijke
paddenstoelen bestaan. De ene is de Eikhaas (dus de Andijviepaddenstoel bij Van Sterbeeck), die
eetbaar is. Maar er is een tweede soort, zegt hij, die niet eetbaar is: de Gout geile houte eycke
Fungi (de tegenwoordige Zwavelzwam, Laetiporus sulphureus. Hij beeldt ze beide af, wel op
elkaar gelijkend, maar toch afwijkend en ze hebben beide een duidelijke overeenkomst met de
oorspronkelijke illustratie bij Lobelius

ca. 1565 Libri Picturati

Lobelius 1581

Bauhin 1651

Van Sterbeeck 1675: Eikhaas en Zwavelzwam

* De afbeelding bij Lobelius lijkt sterk op de afbeelding in de Libri Picturati (ca. 1565). die door Noordeloos in Drawn after Nature (Koning et al. 2008, p. 142) gedetermineerd is als Zwavelzwam (Laetiporus
sulphureus).
** Lobelius (1581, p. 308): “Boom-Campernoellen Judas-ooren gelijckendt”.
*** Tragus (1560, Derde deel, cap.1): “Züm sechsten findt man im Augstmonat in den wälden auff der
Erden nahe bei den wurzelen der Eichbeüm ein sehr gross Schwammen geslecht/ ist ganz graw unnd
bleifärbig/ mit der gestalt anzüsehen wie ein bereit Kalbskröse. Disen Schwam pflegen etlich auch / wie
andere Schwemme zü kochen.(…) Die sechsten heisser man Eichschwem und Hasen öhrlin / der Gestalt
halben / Lepusculi”. Lobelius (1581, p. 308): “Uit de struycken van oude boomen spruyten sommighe
andere soorten / van de welcke ettelijcke sijn wit oft geelachtich / ende gherompelt als Judas-ooren / taey
als leder.”
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het plaatwerk dat in de diverse oude uitgaven is toegevoegd. Hoe lastig het was, laat ook
het volgende voorbeeld zien (voor afbeeldingen zie volgende pagina).
De paddenstoel die Van sterbeek (1675) op p. 60 beschrijft (ill. plaat 4, nr. B,
tussen p. 58 en 59) noemt hij de cantharel, die, zo zegt hij, “Onse ghemeyne geile [algemene gele] Fungi van Brabant sijn”. Het is de 14de soort van de eetbare bij Clusius
en de 20ste soort van Bauhin. Clusius heeft deze inderdaad beschreven in zijn Rariorum
plantarum Historia (1601, p. 270, p. CCLXX), maar zonder illustratie. Ook Bauhin heeft
de cantharel beschreven op p. 832 van zijn Historia Universalis Plantarum uit 1651. Hij
gebruikt daarbij een afbeelding die deels dezelfde is als later bij Van Sterbeeck, maar
daarnaast een tweede, méér op een ‘echte’ cantharel gelijkende.
De afbeelding die Van Sterbeeck gebruikt is een precieze weergave van de
afbeelding die Lobelius in 1581, p. 307, afdrukt in zijn Kruydtboeck. Lobelius noemt
deze paddenstoel echter geen cantharel, maar Ander groote ende ghecronckelde BoschCampernoellen, zoals ook Van Sterbeeck aangeeft.
Van deze afbeelding bij Lobelius is de oorspronkelijke aquarel bewaard gebleven en samen met andere aquarellen bijeengebracht onder de naam Libri Picturati. De
verzameling werd na vele omzwervingen uitgegeven in Drawn after Nature (Koning
et al. 2008, p. 143, 297) (zie ook Hoofdstuk II). De bewuste aquarel in deze uitgave
toont echter geen gele cantharel, maar een grote witte paddenstoel, met wat rood-achtige
vlekken op de witte hoed. De paddenstoel is in Drawn after Nature gedetermineerd als
(huidige naam) Lactifluus Piperatus, met de Nederlandse naam Gepeperde melkzwam.
Determinatie op basis van houtsneden was dus ook toen een hachelijke onderneming.33
Ondanks deze beperkingen bij de beschrijvingen kan echter inmiddels toch wel een
klein aantal groeps- of geslachtsnamen van paddenstoelen in Van Sterbeecks werk aangegeven worden. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld: wolfs-vest voor bovist, de groep van
stuifzwammen (Theatrum 1675, p. 260, 270, 273). Naast zijn andijvie paddenstoel, die
zoals gezegd te duiden is als de tegenwoordige Eikhaas, noemt Van Sterbeeck ook nog
de zeekampernoelie, huidige naam: Phallus hadriani (Duinstinkzwam) en corael-tack
en geytenbaert, (‘getackte’ fungi) voor koraalzwammen (en Ramaria-soorten) (idem, p.
96).
Van Sterbeecks beschrijvingen zijn, net als bij zijn voorgangers, sterk op de uiterlijke kenmerken van de paddenstoelen gebaseerd, en de namen zijn soms lang en omslachtig. Toch mogen enkele andere van zijn Nederlandse ‘vondsten’ hier nog wel even
genoemd worden, zoals schijnquaede fungus, bie-korf, swarten honigh-raet, besmod33. Ook tegenwoordig is determinatie op basis van oude beschrijvingen niet gemakkelijk. Zo zegt Van
Gelder (2011) in haar dissertatie over Clusius op p. 347 dat er vier soorten Amaniet zijn afgebeeld in
de Clusius Codex (illustraties nrs. 32, 27, 28 en 43), terwijl drie hiervan, gezien het ontbreken van de
volva onder aan de steel, duidelijk geen Amaniet zijn (nr. 27 is waarschijnlijk een soort Russula, nr. 28
is de Vliegenzwam en daarmee de enige amaniet, nr. 32 en 43 zijn geen Amanieten). En in Drawn after
Nature (de Koning et al. 2008, p. 142) wordt bij de afbeelding van Phallus hadriani de naam Phallus
impudicus gegeven. Lobelius heeft het in zijn tekst echter over de Phallus Hadriani Junii, die “ons
T’Antwerpen” in een eerder jaar is toegezonden (waarschijnlijk om na te schilderen, zoals de gewoonte
was bij Charles de St. Omer). De afbeelding in Drawn after Nature toont inderdaad de roze ‘volva’ van
Phallus hadriani.
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Bijschrift: Cantharel of Lactifluus Piperatus? Van boven naar onder en van links naar rechts: afbeelding
bij Lobelius 1581, p. 307; bij Bauhin 1651; p. 832; bij Van Sterbeeck, 1675, Plaat 4, nr. B tussen p. 58
en 59; in Libri Picturati ca. 1565.

derde potaerde fungi, haeghedisse fungi en spinnewiel. De meeste van zijn soortnamen
en omschrijvingen hebben de tand des tijds echter niet doorstaan en zijn na hem nooit
meer vermeld, mede doordat de wetenschappelijke naamgeving door de publicaties van
Linnaeus, een kleine eeuw na Van Sterbeeck, een nieuwe weg insloeg.
Op het gebied van de indeling in soorten paddenstoelen is Van Sterbeeck weer wat verder
gegaan dan zijn voorgangers. Mede dank zij hem ook raakte de vroegste afbeelding van
een schimmel gezien door een microscoop onder een breder publiek bekend, omdat Van
Sterbeeck deze in zijn Theatrum opneemt. Deze afbeelding, afkomstig van de Engelse
auteur Hooke, is absoluut een novum34 waarover Hooke zelf zegt:
“(…) which is nothing else but the appearance of a small white spot of hairy
mouls, multitudes of which I found te be speck & whiten over the red covers of a
34. Een eerdere afbeelding van een natuur-object door de microscoop is te vinden in een uitgave van
Giovanni Battista Ferrari, De Florum cultura (1633, p. 499): de zaden van Hibiscus mutabilis (Freedberg 2002, p. 25).
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small book, which, it seems, were of Sheeps-skin, that being more apt to gather
mould, even in a dry and clean room, then other leathers. These spots appear’d,
through a good Microscope, to be a very pretty shap’d Vegetative body (…)”
(Hooke 1665, pl. 12, tekst p. 125).
Van Sterbeecks werk maakt verder ook duidelijk dat (in ieder geval in Vlaams Brabant)
paddenstoelen algemeen voorkwamen én dat ze in bepaalde perioden en/of streken ook
een gewaardeerd voedsel waren (zie verder ook hierna paragraaf III D Eetcultuur).
Daarnaast is Van Sterkbeecks doorwrochte Theatrum een standaardwerk geweest, waarop latere Nederlandse en buitenlandse auteurs zich in sterke mate hebben gebaseerd.
Zo wordt o.a. in de Index nominarum plantarum universalis (1682/1687) van Christian
Menzel uit Berlijn Van Sterbeeck als bron regelmatig genoemd. In Houttuyns werk
(1761-1785) is de invloed van Van Sterbeeck eveneens onmiskenbaar aanwezig. En ook
Linnaeus zal hem decennia later vermelden als een van zijn bronnen.
Plagiaat of niet?
Rond Van Sterbeecks belangrijkste werk Theatrum fungorum zijn vraagtekens geplaatst
met betrekking tot de authenticiteit van de inhoudelijke informatie en van de illustraties.
Er zou sprake zijn van plagiaat en hij zou tekst en vooral ook illustraties van Carolus
Clusius hebben gebruikt zonder bronvermelding. Lütjeharms (1933, p. 108-110) besteedt
hier uitgebreid aandacht aan en noteert vooral ook de argumenten van de ‘voorstanders’
van het plagiaat.35 Ook Ainsworth (1976, p. 49) zet vraagtekens bij de authenticiteit
van Van Sterbeecks werk. En in de geannoteerde uitgave van het eerdere werk van Van
Sterbeeck over paddenstoelen, het Tractaet, zien Willebrands & Van ‘t Hoog (2006) in
het volledig ontbreken van Clusius’ naam in het Tractaet, eveneens een argument voor
plagiaat.36 Voor dit ontbreken van Clusius’ naam in het Tractaet kan echter de latere
35. Lütjeharms meldt dat Van Sterbeeck gedeeltelijk van blaam gezuiverd werd door Van Bambeke in
1907, die aangaf dat er wel degelijk afbeeldingen door Van Sterbeeck zelf zijn gemaakt, naast kopieën
van illustraties uit de Clusius Codex. In 1928 meldt Demange echter in het bezit te zijn van een exemplaar van het Theatrum van Van Sterbeeck, waarin naast de kopergravures aquarellen tussengevoegd
zijn, die nauwkeurig met de gravures overeenstemmen. Demange denkt dat het boek van de graveur
van Van Sterbeecks boek is geweest - voor Lütjeharms een reden om toch weer aan plagiaat te denken
(Lütjeharms 1933, p. 109, 110).
Curieus is de opmerking bij Lütjeharms over een van deze nieuw aangetroffen aquarellen bij Demange:
“Als enkel feit wil ik hiervan nog vermelden, dat in het boek van den graveur Van Sickeleers [= het Theatrum van Van Sterbeeck] naast plaat 30 (waarop diverse Phalloideae zijn afgebeeld), een aquarel is
geplaatst, waarop enkele in kleuren zijn afgebeeld, o.a. de aan Hadrianus Junius ontleende afbeeldingen (Plaat 30, A-D). (…). Hoe Van Sickeleers aan deze kleuren (die niet slecht getroffen zijn) is gekomen,
is onbekend.” (Lütjeharms 1933, p. 110).
36. Van Sterbeeck geeft zelf aan dat hij het werk van Clusius pas heeft gezien in 1671. In het voorwerk
van het Tractaet vermeldt Van Sterbeeck een aantal van zijn bronnen bij zijn vruchteloze zoektocht naar
auteurs die de lof zwaaien van paddenstoelen als voedsel. Hij heeft geraadpleegd: Galenis, Dioscorides,
Lobelius, Dodonaeus, Saracena etc.” (Willebrands & Van ’t Hoog 2006 p. 22). Clusius wordt niet vermeld. Dat Van Sterbeeck Clusius’ werk niet gekend zou hebben, is misschien vreemd, maar ook niet
geheel ondenkbaar: Van Sterbeeck was niet opgeleid in de botanie of geneeskunde, had letteren ge-
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verklaring van Van Sterbeeck zelf simpelweg ook gewoon juist zijn: hij kende Clusius’
werk toen nog niet.
De veronderstelling van plagiaat is vooral gevoed door de uitspraak van Van Sterbeeck
op meerdere plaatsen in zijn Theatrum (1675, p. 168) dat de illustraties zijn vervaardigd
‘naer het leven’. Er is veel discussie over de vraag of Van Sterbeeck zich met deze term
‘naer het leven’ de illustraties heeft toegeëigend als eigen werk en daarmee heeft voorgewend dat hij zich op eigen observaties baseerde (Willebrands & Van ’t Hoog 2006, p.
43).
Er zijn echter ook duidelijke tegenstanders van deze plagiaatopvatting. Philippen
(1930, p. 28) is van mening dat van plagiaat geen sprake kan zijn gezien de overvloedige
eer die Van Sterbeeck geeft in dit Theatrum fungorum aan het werk van Clusius. De term
‘naer het leven’37 betekent niet alleen ‘naar een levend voorbeeld’, maar ook ‘natuurgetrouw’, en dat is volgens hem ook zo in de werkwijze van Van Sterbeeck.
Bij lezing van de tekst van het Theatrum van Van Sterbeeck is de kwalificatie ‘plagiaat’
inderdaad op zijn minst sterk overtrokken, gezien de talloze keren dat Van Sterbeeck
Clusius als bron vermeldt. Hij geeft soms zelfs expliciet aan dat hij een illustratie van
Clusius overneemt:
“Clusius wijst ons dese voor de eerste van sijne veertiende soort, de welcke hy by
figure in sijne wercken niet en heeft: en de al ist dat ick de selve menichmael ghesien hebbe, soo en conde ick even wel geen schoonder in het leven [mooier levend
exemplaar] becomen, als dese figure met A, de welcke ick uyt den gheschilderden
boeck van Clusius (van den welcken ick voormaels noch ghesproken hebbe) heb
naer ghevolght” (Van Sterbeeck 1675, p. 59).
Ook op p. 83 en p. 240 geeft hij aan dat hij andere paddenstoelen naar aquarellen van
Clusius uit de Clusius Codex heeft nagetekend.
Hij weet bovendien hoezeer schrijvers het gevaar lopen van plagiaat beschuldigd te worden, en verhaalt van de beschuldiging welke tegen Johannes Bauhin geuit
is, als zou deze van Clusius’ werk gebruik hebben gemaakt zonder hem te vermelden.
En hij zegt vervolgens:
“Daerom het staat my toe te belijden, het meeste licht van Clusius ghenoten te
studeerd en was kanunnik/priester. Hij had weliswaar belangstelling voor botanie en keek al wat langer
naar paddenstoelen, maar in eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van eetbaarheid. Zijn belangstelling daarvoor werd gevoed door het feit dat hij een slechte gezondheid had en baat had bij het eten van
paddenstoelen. Ongetwijfeld had Van Sterbeeck het werk van Clusius kunnen opzoeken/tegenkomen,
zoals dat later in ieder geval gebeurd is bij het schrijven van het Theatrum fungorum. Maar voor dit
kleine Tractaet dat vooral over het bereiden en nuttigen van paddenstoelen gaat, was er geen aanleiding
en was het ook zeker niet nodig alle bestaande literatuur door te nemen.
37. De term die o.a. ook Clusius zelf gebruikt in zijn klacht over het zoekraken van de Clusius Codex,
en die gepubliceerd staat in de uitgave van 1611 Curae posteriores p. 41 Addendum fumgorum, waarin
hij zegt dat zijn illustraties ‘naer het leven’ geschilderd waren.
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hebben, (…) hetgene my doen seer verlicht soude hebben: doch noch meerder
licht is my door den Heere Doctoor Sijen van Leyden voor oogen ghesteldt, als
den selven my in’t iaer 1672, den gheschilderden Fungi-boeck van Clusius heeft
ter handt gestelt” (Van Sterbeeck 1675, p. 167, 168).38
Daarnaast bespreekt Van Sterbeeck uitgebreid de problemen die hij had met de illustraties in Clusius’ uitgave in 1601. Hij vond de houtsneden namelijk zo slecht dat hij erg
blij was dat hij Clusius’ oorspronkelijke aquarellen uit het bezit van de Leidse professor
Sijen kon zien,39 zodat hij nu veel beter zijn eigen paddenstoelen met die van Clusius kon
vergelijken. Zozeer zelfs, dat hij toen pas in staat was om te zien dat sommige soorten
van Clusius overeenstemden met die van hem.
Philippen meent dat Van Sterbeeck– niet onverdienstelijk tekenaar als hij was
- de aquarellen van Clusius zelf heeft nagetekend (Philippen 1930, p. 13), maar waar
Philippen deze visie op baseert, wordt niet duidelijk.40 Aannemelijk is het wel, omdat
Van Sterbeeck ook de ontwerper (in opdracht) is van het monumentale hoofdaltaar in de
Sint Pauluskerk in Antwerpen, en dus beslist goed kon tekenen.
Een en ander leidt tot de meest waarschijnlijke conclusie dat Van Sterbeeck,
toen hij de illustraties van Clusius zag op het moment dat hij al een eind op streek was
met zijn eigen werk, deze zoveel beter vond dan de illustraties in Clusius’ uitgave van
1601, dat hij besloot ze na te tekenen en ze te gebruiken voor zijn eigen uitgave, wellicht
38. Ook andere auteurs van wier werk Van Sterbeeck gebruik maakt, noemt hij bij naam, zoals de hierna
genoemde Joannes Goedaert, van wie hij een afbeelding gebruikt in zijn plaat 16. Van Sterbeeck zegt
op p. 175:“soo heb ick hier een Fungi ten toon ghestelt uyt den natuer beschrijver der Pepels rispen en
vlieghen, Ioannes Goedaert van Middelborgh; welcke met recht en reden moet de Worm-fungi oft de
Cleyn slanghe Fungi ghenoemt worden, in’t Latijn Fungus parvus Colubrinus. Den gheseyden Auteur
noemt dese den Padden-stoel, de welcke nochtans met dien gheslachte gheen ghelijckenis heeft, maer
meer ghelijckende is aen de Wey campernoelien, volghens haer fatsoen en coleuren.” (Van Sterbeeck
1675, p. 175).
39. Het is niet helemaal duidelijk of hij de aquarellen in 1672 in Leiden bij Sijen heeft gezien of dat hij
de aquarellen via een tussenpersoon in Antwerpen heeft gezien. Op p. 27 schrijft hij: “alsoo ick in‘t jaer
1672, bevonden hebbe in sekeren costelijcken boeck door Clusius in sijn leven ghemaeckt, (…) welcken
boeck toebehoorde aen den seer ervaren Heere Doctor Syen Professor der kruyden in de Universiteyt
van Leyden, den welcken ick becomen heb door Meester Adrianus David, Apotheker ende Drogist, oock
een vermeaerdt Herbarist binnen Antwerpen.” Op p. 168 zegt hij echter: “doch noch meerder licht is
my door den Heere Doctor Syen van Leyden voor ooghen ghesteldt, als den selven my in’t iaer 1672,
den gheschilderden Fungi-bboeck van Clusius heeft ter handt gestelt (…).”
40. Van Bambeke (1907) die Van Sterbeeks originele eigen tekeningen in Brussel heeft kunnen raadplegen meent dat van de 196 originele tekeningen van Van Sterbeeck er 53 verschenen als kopergravures
in het Theatrum, maar dat er 143 niet werden gepubliceerd (Van Bambeke 1907, p. 305). Voor een
deel zou dat veroorzaakt zijn door het feit dat sommige pas na 1675 zijn gemaakt, ten behoeve van een
gepland Supplement waarover Van Sterbeeck enkele keren spreekt (p. 4 van zijn Inleiding en p. 128)
(idem, p. 306). Bambeke meent verder dat Van Sterbeeck in Plaat 14, met 3 afbeeldingen van Polyporus
sqamosus, in zijn Theatrum de afbeelding links onder (nr. G) heeft overgenomen uit de Clusius Codex,
maar dat de andere (nrs. E en F) van Van Sterbeeck zelf zijn (idem, p. 311). Dat zou er op kunnen wijzen
dat Van Sterbeek inderdaad heeft gekeken welke afbeeldingen het meest geschikt waren voor zijn uitgave, die van Clusius of die van hemzelf, en dat waar hij de voorkeur gaf aan die van Clusius, de door
hem gemaakte kopie daarvan gebruikte (zie ook Lepp [2016], p. 115, 116).
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zelfs in de overtuiging daarmee Clusius volledig recht te doen: “Welke misslag (namelijk
dat de houtsneden uit 1601 zo ‘weynigh het leven ghelijck’ zijn) ick met alle middelen heb
verbetert” (Van Sterbeeck 1675, p. 168).
Ten slotte moet er bovendien rekening mee worden gehouden dat over plagiaat
in het verleden anders werd gedacht dan tegenwoordig. Het gebruik maken van het werk
van illustere voorgangers en schrijvers werd juist als eervol gezien. Nabootsing was de
grondregel van de kunst. Schrijvers konden dat op verschillende manieren doen: translatio (vertalen), imitatio (creatief bewerken) of aemulatio (overtreffen).41 Met citaten en
het overnemen van teksten liet men zien dat men de voorgangers goed had gelezen: een
vorm van eruditie en vakmanschap (Jansen 2004, p. 5). Vermelden van je bronnen was
dus ook voor een auteur zelf een erezaak. Overnemen van grotere stukken tekst zonder
bronvermelding werd echter wel als ongeoorloofd gezien, zeker in de tweede helft van de
16de eeuw (idem p. 10).
Het gaat bij een eventueel plagiaat door Van Sterbeeck dan ook niet om de vraag
of Van Sterbeeck elementen van Clusius en anderen overnam, maar om de vraag of hij de
suggestie wekte als zouden die afbeeldingen en tekst zijn eigen werk zijn (Lepp [2016],
p. 118). Ook al vermeldt Van Sterbeeck niet bij iedere afzonderlijke paddenstoel zijn
bron, hij geeft echter de auteurs die hij als bron gebruikt alle gepaste roem en eer door het
uitdrukkelijk en veelvuldig noemen van hun namen in de lopende tekst, en het vermelden
van de elementen die hij overneemt. 42 Ook Lepp [2016], p. 137), die de mogelijke gevallen van plagiaat in het werk van Van Sterbeeck nauwkeurig onderzocht, meent dat er alle
reden is om Van Sterbeeck van iedere beschuldiging van plagiaat vrij te spreken.
Smaken verschillen: Johan van Beverwijck, Joannes Goedaert en Petrus Nijlandt
In de Zuidelijke Nederlanden leek dus, in ieder geval volgens de woorden van Van
Sterbeeck een paddenstoelen-eetcultuur te zijn ontstaan, mede dankzij Zuid-Europese
41. Bron: Literatuur.nl. Thema: Schrijver worden – over de regels van de kunst. https://www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/thema/lgge020.html
42. Lepp onderzocht een tiental afbeeldingen van paddenstoelen die Van Sterbeeck zou hebben ontleend
aan Clusius, maar die hij zou hebben doen voorkomen als zijn eigen afbeeldingen. Op basis van zijn
bevindingen concludeert hij “By now you will not be surprised to learn that I consider that widespread
perception to be wrong. Sterbeeck’s troubles have been caused largely by the phrase naer het leven being
interpreted as meaning only ‘from life’. (…) It is a pity that he did not acknowlegde the source of every
copied illustration. It would have prevented all the later arguments. Nevertheless, to copy an illustration
without comment is not the same as claiming it to be your own. It is a pity also that later commentators did not pay enough attention to Sterbeeck’s references to Clusius’ gheschilderden book nor to the
clearly different ways in which naer het leven was used. However, Sterbeeck must be judged by his own
words, not by the misinterpretations of others. With the help of his own words and Bambeke’s study of
Sterbeeck’s own paintings I’ve disproven some supposed cases of copying and pointed out the very weak
evidence in others, example # 10 being a possible exception [i.e. Theatrum Figuur A, in plaat 15, die
gemaakt is naar Clusius’ voorbeeld, maar waarvan Van Sterbeeck zegt dat hij zelf deze paddenstoel heeft
laten graveren]. Clearly, while that example is unresolved, I cannot say that I’ve shown Sterbeeck never
claimed another’s illustration as his own work. However, if it happened, there’s no doubt it was the rare
exception, rather than the norm. In that case, given Sterbeeck’s openly expressed admiration for, and
gratitude to, Clusius, there would be good grounds for supposing any such claim to be an unintentional
mistake, rather than a deliberate attempt to steal another’s glory.” (Lepp [2016], p. 137).
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handelaren op de beurs in Antwerpen. In de Noordelijke Nederlanden is de reactie op
deze gewoonte om paddenstoelen te nuttigen een stuk zuiniger, getuige de woorden van
Johan van Beverwijck, in zijn Wercke der genees-konste uit 1636.
Van Beverwijck (1594-1647) is arts in Dordrecht tegen het midden van de 17de
eeuw. Hij heeft vrij veel geschriften op zijn naam staan, vele niet-medisch. Op het gebied
van de geneeskunst zijn het meest bekend zijn Schat der gesontheyt (1636), zijn Schat
der ongesontheyt (1643), en Heelkonste (1645) met veel informatie over de werking van
verschillende planten. Van Beverwijck is zeer terughoudend over paddenstoelen en ze
worden door hem ronduit negatief besproken:
“Ja het veel ghebruyck van de beste Campernoelien, diemen voor onschadelijck
houdt, heeft meenigh mensch om hals geholpen, ick laet nu staen de ghene die
van aerdt ende natuere vergiftigh zijn. Daerom en behoorense ofte gantsch niet
gegeten te werden, ofte heel weynigh” (van Beverwijck, Schat der gesondheyt
(1643, p. 325; 1660, p. 100, 101)).
Truffels kent hij ook, maar ook daarover is hij niet positief:
“Aert-buylen ofte Tubera terrae zijn by-na van de eygen nature als Campernoelyen.
Want sy zijn beyde kout, sonder smaeck, geven een waterachtigh grof voedsel. En
dat sy gekooct zijnde, de tonge aengenaem zijn, dat komt meer door de sauce, als
door haer selven. De Aerdt-buylen werden boven de Campernoelyen wel gehouden, om dat bekent is, datter niet weynigh van de Campernoelyen gestorven zijn,
maer niemant van de Aerdt-buylen” (Van Beverwijck 1643, p. 315, 316). 43
Paddenstoelen worden ook kort en in negatieve zin vermeld in het driedelige werk
Metamorphosis naturalis van de eerder vermelde Joannes Goedaert, dat tussen
1660 en 1669 in Middelburg verschijnt. In het tweede deel uit 1667 beschrijft hij in
‘Ondervindingen’ nrs. 47 - 48 uitgebreid de ontwikkelingsstadia van vliegen en spinnen
43. En, zo zegt Van Beverwijck:“(…) nochtans makense beyde [zowel paddenstoelen als truffels] grof
ende swaermoedig bloet, ende diese te veel besigen, vallen in Popelsie, Geraecktheyt, Colijck, Aemborstigheyt, Gicht ende Droppel-pis (…). Want daer en zijn geen jaren van ‘s menschelijck leven, geen
ghestaltenisse des Lichaems, in ‘t welcke niet meer schade, als voordeel [waar meer schade dan voordeel] uyt het gebruyck van de Aert-buylen en Campernoelien voort en komt. Het welck oock uytden oorspronck lichtelijck te verstaen is. Want sy groeyen haestelijck en in een nacht uyt een grove aerdachtige
ende dampige materie, soo datse noch van de inwendige warmte, noch van de Lucht gerijpt en werden.
Daer beneffens, konnen sy lichtelijck uyt eenige verrottinge daer ontrent zijnde [bovendien kunnen zij
gemakkelijk uit een soort van rotting in de buurt ontstaan zijn], als oock van Slangen, Padden, ende
diergelijcke vergiftige beesten, eenigh vergif deelachtig werden. Waer uyt dat blijckt, datse naeuwelijcx sonder eenig perijckel, ende buyten suspitie van vergif [dat ze nauwlijks zonder enig gevaar of
verdenking van gif] konnen gegeten werden, ende dat men noyt genoegh toe en kan sien, of men kan
beschadight werden. Soo dat seer te verwonderen is, datter hedens-daegs noch soo veel afghehouden
werdt, ende eertijdts oock soo veel by de Romeynen afgehouden is,, gelijck men uyt de verssen van de
Latijnsche Poëten sien kan (…) in het leven van den Keyser Claudius, die met Campernoelien, die hy
seer garen at, vergeven is” (Van Beverwijck, Schat der gesondheyt, uitgave 1660, p. 100, 101).
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Bijschrift: Illustratie bij Goedaerts beschrijving [1667] van
het ontstaan van spinnen in rottende paddenstoelen (Bron:
Goedaert, Metamorphosis Naturalis, p. 274a, 2017, geraadpleegd via DBNL).

in paddenstoelen.44 Daarbij toont hij drie illustraties met deze diertjes die volgens hem, na minutieus onderzoek, zich ontwikkelen in sterk vergane
paddenstoelen. Het ‘veldwerk’ en het nauwgezet
natekenen van de insecten met zijn neus boven de
rottende zwammen, heeft zijn eetlust wat betreft
paddenstoelen bepaald niet aangewakkerd. Hij
schrijft:
“Uit deze alle kond [kunt] gy dan, Vrienden die
dit leest, beneffens my oordeelen, wat gesontheid
dat’er in de gegetene Kampernoljen wezen kan; en den Boom uit zijne vrugten
kennen. Genoug dan van de Kampernoeljen. Ik hebber altijd mijn bekomste van
[ik heb er helemaal mijn bekomst van], al en hebb’ ik ze niet gegeten. Ik en denk
er ook niet van te prouven. Die der graag toe is [wie het graag wil], dien laat’ ik
zy allemaal” (Goedaert [1667], p. 282, 283).
In 1673 verschijnt het Kruydt-boeck van arts Petrus Nylandt waarin twee kolommen
tekst aan paddenstoelen worden besteed. Nylandt deelt ze in, net als zijn voorgangers
Dodonaeus, Lobelius, Clusius (en de belangrijke buitenlandse botanisten Caspar Bauhin
en Mattioli), in vroege en late kampernoelien, vergiftige en ronde (of wolfsveest),
half-ronde zwarte, zee- en boomkampernoelien, maar hij brengt geen nieuwe kennis in
en lijkt het meest de tekst van Clusius te volgen. Hij heeft kennelijk ook geen weet van
het Tractaet van Van Sterbeeck uit 1668. Nylandts werk verschijnt in Amsterdam, terwijl
Van Sterbeecks kleine Tractaet in Antwerpen45 was verschenen als bijvoegsel in een illegale Vlaamse uitgave (onder de naam De verstandige Kock) van het Noord-Nederlandse
De Verstandige hovenier (zie hiervoor), zodat het nu ook weer niet bijzonder vreemd
hoeft te zijn dat hij het kleine Tractaet van Van Sterbeeck niet heeft gezien.46 Nylandt
44. ‘Ondervindingen’ is de naam die Goedaert geeft aan de hoofdstukjes met beschrijving van de verschillende insectensoorten.
45. Willebrands & Van ’t Hoog 2006, p. 11: “Het verscheen in 1668 als onderdeel van een roofdruk van
De verstandige kock, bij Reynier Sleghers te Antwerpen. Dit Noord-Nederlandse kookboek was in 1667
voor het eerst gedrukt door de Amsterdamse boekverkoper Marcus Willemsz. Doornick, maar zonder
het traktaat. Na de uitgave van de Antwerpse roofdruk vroeg Doornick eind 1668 snel een boekoctrooi
aan bij de Staten van Holland en West-Friesland.”
46. Ook de politieke omstandigheden werkten in die periode niet mee. In 1648 was de Tachtigjarige
oorlog geëindigd met de Vrede van Münster. Daarmee was de scheiding tussen het noorden en zuiden
officieel geworden en was de Republiek in het noorden door Spanje erkend. De Zuidelijke Nederlanden vielen in de tweede helft van de 17de eeuw opnieuw ten prooi aan een wisselende strijd tussen
Spanje, Frankrijk en De Republiek. De politieke situatie zal ook zijn weerslag hebben gehad op de

138

3. Hfdst III 1600-1900.indd 138

21-7-2020 21:46:14

verwijst in zijn uitgave wel naar eerdere zuidelijke botanische voorgangers wat betreft
de paddenstoelen: “De kruydt-beminde Leser kan meer soorten van dese gewassen by
de vermaerde kruydt-beschrijvers C. Clusius ende Lobel beschreven vinden” (Nylandt
1682, p. 101).
Ook Nylandt is, net als Van Beverwijck en Goedaert, niet erg positief over
paddenstoelen. Hij zegt – de klassieke schrijver Galenus aanhalend - over de ‘Aert en
Krachten’ ervan:
“De Kampernoellien zijn seer kout ende vocht van aert / ende daerom de schadelijcke gewassen aldernaest by komende: in ‘t korte / de beste Kampernoellien
brengen geen voordeel aen de ghesontheyt.” En aan Plinius ontleent hij de kennis
dat: “Wolfs-veest ghedrooght zijnde sonder eenige scherpigheyt verdroogende van
aert / ende wordt nuttelijck gebruykt om het bloeden der wonden te stelpen.”
De Nederlandse namen die Nylandt vermeldt zijn kampernoellie, duyvels-broot, padde-stoelen, wolfsveest, judas-ooren. Van judasoor vermeldt hij overigens uitdrukkelijk
dat deze een paddenstoel is, wat een eeuw eerder bij Lobelius nog niet duidelijk leek te
zijn.47
De aantrekkingskracht van verre landen en de aanleg van botanische tuinen
De interesse die in de 16de eeuw was ontstaan voor de natuur van specifieke gebieden,
waarvan Clusius een eerste en belangrijke vertegenwoordiger was, leidde in diverse
West-Europese landen tot de aanleg van botanische tuinen waar men exotische gewassen
probeerde op te kweken. In de Zuidelijke Nederlanden waren al in de tweede helft van
de 16de eeuw horti (tuinen) met bijzondere gewassen aanwezig, zoals de privétuin - naar
men zegt de eerste in West-Europa - van apotheker Van Coudenberg, die met een eigen
hortus een mogelijkheid schiep geneeskrachtige planten voor gebruik in de apotheek te
kweken. Ook rijke burgers in en rond Antwerpen, als Jean de Brandon en Charles de Saint
Omer legden tuinen aan voor het kweken van bijzondere planten (zie ook Hoofdstuk II).
De meeste van deze tuinen werden echter in de laatste decennia van deze eeuw verwoest.
De belangstelling voor en de beoefening van de hortuscultuur bleef echter bestaan. Ook
Van Sterbeek bezat in 1652 een hortus in Antwerpen (Kuijlen et al. 1983, p. 29, 30), die
in 1663 nog zou worden bezocht door de Engelse botanist John Ray.48
De belangstelling voor de botanie kreeg in de 17de eeuw een grote stimulans
door de toename van het aantal tochten naar ‘overzeese gebiedsdelen’ zoals deze gebieden later zouden gaan heten. Het is de periode waarin de West-Europese landen zowel
(handels)-betrekkingen tussen het noorden en het zuiden, en ook de verkrijgbaarheid van naslagwerken
hebben beïnvloed.
47. Nylandt zegt over het Judasoor: “By dese (namelijk de boomcampernoelen) soude oock kunnen
gestelt worden de Judas-ooren, die aen de Vlierstruycken groeyen / maer van dese hebben wy by de
Vlier-boom in ’t Eerste Deel gehandelt” (Nylandt 1682, p. 101).
48. In het reisdagboek van John Ray is een lijst met zeldzame planten opgenomen, die hij in april 1663
in Van Sterbeecks kruidentuin aantrof (Ray 1673, p. 20, 21).
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ten oosten als ten westen van West-Europa hun koloniën stichtten en hun heerschappij
vestigden. In 1602 werd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een particuliere handelsorganisatie opgericht, de VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), die
het monopolie wist te bemachtigen op de handel met een aantal landen in Oost-Azië.
Ook de andere Europese grootmachten van die tijd zagen hun kansen. Onderling werd
regelmatig te vuur en te zwaard een verbeten strijd gevoerd om het bezit van deze monopolies.
De belangstelling van de opdrachtgevers in de Europese landen was behalve vanuit het
oogmerk van handel en geldelijk gewin ook gericht op de (fauna en) flora van deze
nieuw veroverde gebieden in Oost- en West-Indië, deels met de hoop daar nieuwe geneeskrachtige kruiden aan te treffen, maar ook aangetrokken door de vreemde, uitbundige en weelderige natuur in die gebieden.49 Prachtige boekwerken met beschrijvingen en
afbeeldingen van de exotische planten verschenen, zoals de Naturalis historiae Brasiliae
(in het Latijn geschreven), in opdracht van Maurits van Nassau, door Piso en Marcgraf
vervaardigd, en uitgebracht in 1648. Het bevatte 500 platen van de uitheemse gewassen
uit een deel van het Braziliaanse kustgebied rond Pernambuco, dat van 1630 tot 1654
in handen was van de Hollanders. Ook afbeeldingen van gewassen uit o.a. de Antillen
kwamen in Leiden aan (Six 1877, p. 264). Von Siebold, van 1823 tot 1829 arts in Dejima,
een Hollandse nederzetting in Japan, schreef een Flora Japonica. Overigens waren de
Hollanders in deze ‘florale ontdekkingstochten’ geenszins uniek: vertegenwoordigers
van alle West-Europese landen bestudeerden vol overgave de verbazingwekkende flora
en fauna van de gebieden die nieuw werden ontdekt. Ook Linnaeus zal een eeuw later
nog diverse planten en ook enkele paddenstoelen beschrijven die uit de gekoloniseerde
gebieden waren meegebracht (zie hierna).
Naast de rijke buit en/of handelswaar die de schepen van de West-Europese
thuislanden meebrachten en afbeeldingen van de flora en fauna uit de overzeese gebieden, kwamen er ook scheepsladingen exotische planten naar West-Europa die men daar
verder probeerde te kweken.
Rond 1600 was door de godsdienstconflicten in De Nederlanden het zwaartepunt van
de botanische wetenschap opgeschoven naar de Noordelijke Nederlanden, met name
naar de Hollandse universiteitssteden. In Leiden, waar wetenschappers uit de Zuidelijke
Nederlanden na 1600 een toevluchtoord hadden gevonden, vervulde de hortus al snel
een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderwijs in de plantkunde. Er verschenen
catalogi van wat er in de diverse horti groeide50 en men leverde te bestuderen specimina
49. “Onze voorvaderen gevoelden zich daartoe aangespoord, dewijl zij door hunne uitgebreide betrekkingen met de aan hunne heerschappij onderworpen Oost- en West-Indische gewesten kennis hadden
bekomen van den prachtigen plantengroei dier rijk gezegende keerkringslanden, en gebruikten deze
gelegenheid om de plantenschaarsheid van den vaderlandschen bodem door den bloemenovervloed
van oost en West aan te vullen, hetgeen voor de kruidkunde zeer bevoirderlijk is geweest” (Six 1877,
p. 260).
50. Oudemans (1877(a), p. 224) meent dat de vroegste uit Leiden stammen (1633 en 1635); er zijn ook
catalogi uit Groningen (1646), Haarlem (1702), Franeker (1760).
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aan auteurs van wetenschappelijke botanische werken. Leiden was de eerste NoordNederlandse stad met een Hortus, maar veel andere steden volgden, zij het soms na
lange tijd, zoals Groningen (Hortus Haren, 1642), Utrecht (1639), Franeker (1589). Bij
Linnaeus zijn vermeldingen te vinden vanuit welke botanische tuinen in Europa hij planten heeft ontvangen, en welke hij heeft kunnen bestuderen voor het schrijven van zijn
Species plantarum in 1753.51
Ook welgestelde burgers legden bij hun woonhuis buiten de stad, maar vooral
ook bij hun ‘buiten’ graag een hortus aan, om bijzondere planten op te kweken en uitheemse bolgewassen te vermeerderen. Een voorbeeld in de Noordelijke Nederlanden is
de eerder genoemde dichter Hondius uit Terneuzen, die in 1621 zijn lofdicht publiceert
over (en met als titel) Moufe-schans, zijn buitenverblijf.52 Hij verheerlijkt zijn tuin en het
buitenleven, en zijn ‘hof’ stond bekend als een van de mooiste tuinen in de streek. Er
verschenen handboeken over de aanleg van tuinen en het kweken en onderhouden van
planten en bomen, zoals Den Nederlandtsen Hovenier door Van der Groen (1670), met
ook uitgebreide aanwijzingen over de aanleg van tuinen met geometrische figuren en
met zonnewijzers.
Naast de universitaire horti en de privétuinen waren er ook tuinen voor medisch
gebruik, hortus medicus of ‘stadskruidtuin’ genoemd, zoals in Haarlem (1696), Den
Haag (1750) Rotterdam (rond 1700) en Dordrecht (1797) (Kuijlen et. al, 1983, p. 24-27).
Nog in 1821 was de plantkundige De Beijer in Nijmegen betrokken bij de oprichting van
een medicinale kruidentuin, “voor het vermeerderen van de kruidkundige en botanische
kennis” (Kuys 2006, p. 21). De belangstelling voor de uitbundige uitheemse flora die het
land binnenkwam, strekte zich na enige tijd immers ook uit naar de inheemse planten
die werden aangetroffen in de omgeving van een stad of streek, ook om te leren hoe men
deze beter kon benutten voor de geneeskunde of in land- en tuinbouw.
De belangstelling voor botanie, of het kweken van planten bleef eeuwenlang
bestaan, ook in de door het oorlogsgeweld verarmde Zuidelijke Nederlanden.53 Zo verdiende Van Sterbeeck na zijn grote werk over paddenstoelen ook voor de tuincultuur
zijn sporen met zijn hoveniershandleiding Citricultura oft Regeringhe der Uythemsche
Boomen, te weten Oranien, Citroenen, Limoenen, Granaten, Laurieren en andere in
1682, met een herdruk in 1712. Ook diverse populaire boekwerken over de aanleg van
51. Linnaeus vermeldt in het voorwerk van zijn Species plantarum in 1653 een aantal horti, zoals (in
de Noordelijke Nederlanden): Flora Gelre-Zulphen (David Gorter), Flora Leiden (Adr. Royen), Hortus
Ultrajectinus (E.J. Wachendorf), Hortus Amstelodamensis (Commelin).
52. “Dit was ooit een versterking even buiten de wallen van de stad, aangelegd tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. Hier heeft Hondius zich ontwikkeld tot een kruidkundige, die een zekere vermaardheid genoot.
Zijn Hof was in haar bloeitijd algemeen bekend in de botanische wereld. Deze tuin werd liefdevol bijgehouden en was een lustoord waar het publiek werd toegelaten om te wandelen” (Dewanckele 2007,
p. 29).
53. Dewanckele (2007, p. 28) meent dat door de nadruk op de oorlogshandelingen de situatie in de
Zuidelijke Nederlanden vaak te negatief is beschreven, en geeft als voorbeeld de situatie van de stad
Gent: “Gent blijkt [vanaf] het begin van de zeventiende eeuw een krachtig reveil gekend te hebben, met
slechts lichte haperingen ten gevolge van de oorlogsomstandigheden. In 1665 had het bevolkingscijfer
opnieuw de kaap van 50.000 overschreden. Ook enkele kwantitatieve indicatoren, zoals de stijgende
prijzen, de intense bouwactiviteit, de expansie van de Gentse lijnwaadmarkt en de groei van de linnennijverheid wijzen in dezelfde richting.”
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tuinen vonden hun weg naar de lezer, zoals variaties op De Verstandige hovenier dat in
de Republiek verscheen. Dit boekje was mateloos populair en het is, samen met de varianten daarop, decennia lang in (vaak aangepaste) herdrukken uitgegeven. De aandacht
ervoor was vooral in de Republiek groot, maar ook in de Zuidelijke Nederlanden werden
ze gretig gelezen (Dewanckele 2007, p. 35).
Voor paddenstoelen hadden de rijke burgers in hun tuinen weinig aandacht. In
de catalogi (meestal in het Latijn geschreven) van de universitaire horti en in sommige
botanische verhandelingen werden ze wel vermeld, maar slechts sporadisch. Zo werden
in de Catalogus Plantarum van de Nederlandse flora, in 1683 geschreven door Joan
Commelin, 23 paddenstoelen in Nederland/Holland vermeld. In 1687 vermeldde Paulus
Hermanus in de catalogus van de Leidse hortus eveneens 23 paddenstoelnamen. In 1710
beschreef de Index plantarum van Herman Boerhaave (1668-1738), beroemd medicus
en botanicus, 61 soorten paddenstoelen in Nederland, verdeeld over 6 geslachten.54
Boerhaave werkte de laatste jaren van zijn leven samen met de jonge Carl Linnaeus, voor
wie hij een aanstelling bij Clifford regelde (zie hierna).55 Al deze bronnen vermelden
alleen Latijnse en geen Nederlandse namen van paddenstoelen.
Ook Linnaeus begon zijn ‘carrière’ met een Hortus-beschrijving. In 1738 verscheen
namelijk van de op dat moment nog volstrekt onbekende jonge geleerde een beschrijving van de Hortus Cliffortianus. Deze Hortus was oorspronkelijk aangelegd als een
geometrische tuin en behoorde bij landhuis De Hartekamp dat op dat moment als zomerverblijf (bij Heemstede) in het bezit was van George Clifford, een rijke bankier uit
Amsterdam. Linnaeus was kort daarvoor in de Nederlanden in een tijdsbestek van enkele
dagen gepromoveerd aan de universiteit van Harderwijk – die er om bekend stond dat
het de doctorstitel zeer gemakkelijk verleende (De Waardt 1995, p. 31).56 Hij zat echter
zonder financiële middelen en werd op voorspraak van hoogleraar Herman Boerhaave
uit Leiden door Clifford aangenomen als lijfarts en tevens als zogenoemde Hortulanus,
toezichthouder van de hortus.
Linnaeus verbleef van ca. 1735 tot ca. 1737 op de Hartekamp en maakte in opdracht van Clifford een catalogus van diens omvangrijke collectie levende en gedroogde
planten, de Hortus Cliffortianus, dat door Clifford zelf gepubliceerd werd in 1738.57 In
54. Boerhaave ontleende dit aantal en de indeling aan Tournefort (Lütjeharms 1933, p. 112, 113).
55. Boerhaave spande zich ook in voor de uitgave van Vaillants Botanicon Parisienne, dat in 1727 in
Leiden werd uitgegeven (Lütjeharms 1933, p. 113), met een aantal prachtige kopergravures van paddenstoelen.
56. Van een volledige opleiding geneeskunde kon men daar echter niet spreken, zoals in veel steden,
behalve in Leiden, het geval was: “Naar Harderwijk begaven zich velen met een proefschrift op zak,
om er na enkele dagen te promoveren”(Lindeboom 1972, p. 36). Negatiever spreekt Baumann zich over
deze universiteit uit: “(…) Hogeschool van Harderwijk, die overigens slechts bekend of liever berucht
was om de losbandigheid harer studenten (…)” (Baumann [1951], p. 207).
57. De Traliestinkzwam is gevonden in een drassig rietveld langs de weg van Amsterdam naar Haarlem.
Het is overigens niet helemaal duidelijk of deze is gevonden door Linnaeus of door Clifford. Aangezien
bij de beschrijving de ik-vorm wordt gebruikt, is het het meest waarschijnlijk dat het slaat op de auteur
van het werk, Linnaeus. Arundinum is de Latijnse term voor een drassig, verend rietveld, voorloper van
het laagveen. In de periode dat Linnaeus zijn werk schreef, viel het gebied veelvuldig ten prooi aan
overstromingen.
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deze Hortus Cliffortianus worden een paar paddenstoelen vermeld,58 waaronder één die
duidelijk op naam te brengen is: de Traliestinkzwam (die overigens niet in de Hortus zelf
stond, maar in de rietvelden daar in de buurt). Er staan in de Hortus Cliffortianus geen
Nederlandse namen vermeld. In de periode dat Linnaeus in Heemstede woonde, maakte
hij reizen naar Engeland, waar hij in Oxford kennis maakte met de belangrijke botanist
Dillenius, met wie hij zijn leven lang heeft gecorrespondeerd en aan wiens ideeën hij
later veel zou ontlenen.
In deze periode beginnen ook beschrijvingen te verschijnen van de eigen, binnenlandse flora. In 1745 wordt Flora Gelro-Zutphanica gepubliceerd door David de
Gorter, die in Harderwijk bevriend was geraakt met Linnaeus.59 Daarin beschrijft hij
naast planten een flink aantal varens, algen, lichens en mossen, en tenslotte onder de
nummers 597 t/m 601 een kleine 20 paddenstoelen, waarvan er één met een Nederlandse
naam wordt benoemd: “wolfs-veest of bovist”, die hij heeft gevonden “Op sandige
gronden buyten Harderwyck, en elders.” Als een van de bronnen voor zijn Flora noemt
hij Linnaeus’ Flora Lapponica60 en diens Hortus Cliffortianus, die beide in 1737 in
Amsterdam waren uitgegeven.
Pogingen tot een systematische indeling van paddenstoelen
De stroomversnelling in de ontwikkelingen die zich na het werk van Van Sterbeeck, eind
17de en eerste helft 18de eeuw lijkt voor te doen in de botanie, richt zich voor wat de paddenstoelen betreft vooral op wat het zijn en hoe ze ontstaan. Kennis dus die noodzakelijk
was voor een meer verantwoorde indeling van paddenstoelen en voor een antwoord op
de vraag waar de paddenstoelen moesten worden ondergebracht en hoe deze moeilijke
groep ‘planten’ moest worden ingedeeld. Linnaeus introduceert voor deze groep (paddenstoelen, maar ook mossen, algen en lichen) de naam cryptogamen, ‘verborgen echtvereniging’: men wist niet hoe ze zich voortplanten. 61
Een paar zaken vallen daarbij op. Het Nederlands heeft het Latijn niet vervangen als taal
voor de wetenschap. Zowel in het Latijn als in het Nederlands worden de studies over
paddenstoelen voortgezet. Heel veel ontwikkelingen vinden zo in het Latijn plaats, maar
daarnaast blijft ook een aantal (deels grote) botanische studies in het Nederlands verschijnen. Bij paddenstoelen worden de beschrijvingen van de paddenstoelen zelf in het
58. Naast Clathrus, zoals hij deze noemt, vermeldt Linnaeus nog twee ‘Phallus-achtigen’, en verder
een Clavaria, een Helvella, een Lycoperdon en een Peziza.
59. Linnaeus promoveerde in 1735 bij de vader van David de Gorter in Harderwijk.
60. Linnaeus noemt in zijn Flora Lapponica onder Agaricus: 47 species met steel en hoed, en 1 species,
zittend, met een meerjarige hoed en zonder steel: Agaricus acaulis (ακαυλις=zonder steel) aan beide
zijden ‘plattig’(planiusculus). In deze leggen de muggen graag hun eitjes. Daarop volgt een vertoog
over muggen. Vervolgens noemt hij 4 Boletus-soorten, waarvan de 4de Boletus acaulis is, van boven
ongelijk gebogen en zittend aan berken [“hij wordt overal aan oude berken gezien, vaak zo groot als
een mensenhoofd”] en [“deze paddenstoel gebruiken de woudbewonende Lappen om rook in hun huis
op te wekken waardoor de muggen op de vlucht slaan”] (Linnaeus, 1737(a), p. 358/9 en 367/8). In deze
uitgave van 1737 gebruikt Linnaeus dus al de naam ‘Agaricus’ voor plaatjeszwammen.
61. Ainsworth (1976, p. 252), uit kruptos (κρυπτος) en gamos (γαμος), dat ‘verborgen, geheim huwelijk’ (toentertijd in het Nederlands ‘geheim geëcht’ genoemd).
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Bijschrift: Pagina 32 uit Linnaeus’ Systema naturae uit 1740 met
indeling van paddenstoelen. De cursivering geeft de groep(en)
aan die onder de eerst genoemde categorie op diezelfde regel
gerekend wordt/worden. Linnaeus geeft Agaricus met als bron
Dillenius (D), en plaatst hieronder de Amanita, met lamellen,
eveneens afkomstig van Dillenius. Onder Boletus in de zin van
Dillenius verstaat hij de groep Suillus (boleten in huidige zin)
en de groep Polyporus in de zin van van Micheli (M) enz. D=
Dillenius, J.J. (1684-1747), M= P.A. Micheli (1679-1737), T.
= Tournefort (1656-1708), V= S. Vaillant, (1669-1722) (Bron:
Lütjeharms 1936, p. 227). Linnaeus geeft de betekenis van de
hoofdletters overigens zelf niet aan in zijn druk van 1740.

Latijn opgesteld, maar de toelichting erbij wordt in het Nederlands gegeven, zoals bijv.
door Adriaen Loosjes in zijn Flora Harlemenica uit 1779 (p. 42): “Agaricus campestris,
stipitatus pileo convexo squamato albido [met steel en gebolde, geschubde, witte hoed].
Duivelsbrood, in het Haarlemmerhout.”
Een tweede opvallend punt is dat er ‘gemorreld’ wordt aan de naam Agaricus.
Die naam werd eeuwenlang specifiek gebruikt voor de boomzwam, de larikszwam, de
geneeskrachtige ‘Agaricus officinalis’. De naam van Agaricus is voortaan niet langer
voorbehouden aan deze boomzwam. Reeds rond het begin van de 18de eeuw wordt de
naam Agaricus in het werk van diverse auteurs, zoals met name Bauhin, Ray, Tournefort,
Micheli, en Dillenius,62 gebruikt voor meer of minder omvangrijke groepen van zwam62. De eerste echte pogingen tot classificatie van de paddenstoelen waren al ondernomen door Clusius,
en na hem door Johannus Bauhin (1651), die twee genera onderscheidde: Fungus en Tuber. De broer
van deze Johannus Bauhin, Caspar, voegde daar een derde genus aan toe: Agaricus. Hoe moeilijk de
groep van paddenstoelen te duiden was werd al door deze laatste verwoord in zijn Pinax (1671, p. 369):
“Nam Fungi sunt et Tubera, neque plantae, neque radices, neque flores, neque semina sunt [Want Fungi en Tubera zijn noch planten, noch wortels, noch bloemen, noch zaden]”.
In Engeland werkte John Ray (Historia plantarum I, 1686) aan een indeling. In Montpellier, Frankrijk, plaatste Pierre Magnol in zijn Prodromus historia generalis plantarum (1689) de paddenstoelen
samen met mossen, varens zeewier en koralen in een aparte groep, en hij volgde John Ray in diens
hoofdonderverdeling van de paddenstoelen. Vervolgens wist Tournefort (1656-1708) in 1694 in zijn
Éléments de botanique zes genera te onderscheiden (Ainsworth, 1976, p. 246). In 1710 telde Boerhaave
in zijn Index plantarum zes geslachten van paddenstoelen in Nederland, met daarin 61 soorten. In
1716 verscheen het werk van de Duits-Engelse botanicus Dillenius, de ‘Flora van Giessen’ (Catalogus
plantarum sponte circa Gissam nascentium). Ook hij doet een poging de paddenstoelgeslachten van
elkaar af te grenzen en deelt de paddenstoelen allereerst in op basis van het al dan niet gesteeld zijn.
Een aantal van de inzichten van Dillenius nam Linnaeus later over, o.a. ook de genusnamen voor de
boleten en voor peziza’s (Ainsworth 1976, p. 252). In 1727 verscheen Vaillants werk met acht soorten
paddenstoelen (Ainsworth 1976, p. 250). Ook Micheli (Nova plantarum genera, 1729) was voor de
classificatie van paddenstoelen zeer belangrijk, maar raakte enigszins ‘gediskwalificeerd’ omdat hij
‘bloemen’ meende te zien bij paddenstoelen, met alle gevolgen van dien, ook voor zijn indeling (zie
ook het kader hierna). In Chomels Vervolg op het Algemeen Huishoudelyk Woordenboek, deel 8, uit
1792 staat daarover genoteerd (p. 5417, 5418): “Bovendien meent hy ook de Bloemen waargenomen te
hebben, zittende of als enkelde vezeltjes penschwyze getropt, op de kant der Plaatjes; maar de weinige
zekerheid, die daaromtrent plaats heeft, doet dit veelen nog zo gereedelyk niet toestemmen. (…) Maar
in de gewoone Kampernoeljes heeft de Heer Baron von Gleichen deeze bloemen of Meelknopjes, met
derzelver Stuifmeel zeer duidelyk waargenoomen”. Micheli kende in zijn werk uit 1729 inmiddels ook
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men die groeien aan bomen of boomstronken (maar toch nog in ieder geval boomzwammen). Linnaeus63 echter wees de naam Agaricus toe aan de plaatjeszwammen (paddenstoelen met lamellen). Het is onduidelijk waarom hij dat deed. Kuyper64 meent dat het
om een fout van Linnaeus gaat, omdat Linnaeus weinig of niets van paddenstoelen wist.65
Een verklaring kan ook zijn dat Linnaeus meende dat Dillenius de naam Agaricus al in
deze zin gebruikte (en daarmee wellicht een eerbetoon aan zijn oude vriend bracht). De
verwijzing ‘Agaricus D Amanita D’, de eerste categorie van paddenstoelen die Linnaeus
noemt in zijn opsomming zou daarop kunnen wijzen. Deze aanduiding komt al in zijn
vroegste versie van Systema naturae, uit 1735, voor. ‘D’ verwijst naar Dillenius als bron/
auteur van deze groep.
Terecht of niet terecht, in veel opzichten zouden de opvattingen van Linnaeus uit 1753
blijven domineren,66 want, zoals Ainsworth (1976, p. 250, 251) opmerkt: (...) “Carl
Linnaeus who, although a complex and controversial figure during much of his life, came
to an unsurpassed authority throughout the biology of his period and beyond, which
assured him a permanent place in the history of science and of taxonomy in particular.
‘Deus creavit, Linnaeus disposuit’ [Vrij vertaald: God maakte de schepping, Linnaeus
bracht er ordening in].”
Agaricus in de oude betekenis van boomzwam en medicinale paddenstoel blijft
nog het langst aanwezig in de apothekershandleidingen, de Pharmacopeeën. Uiteindelijk
verdwijnt hij ook daar. Alleen de werkzame stof in Agaricus ‘overleeft’ ten slotte en
wordt nog altijd gebruikt onder de naam agaricine (zie Hoofdstuk I).
Linnaeus en de binominale nomenclatuur
Linnaeus’ Species plantarum werd in 1753 gepubliceerd. In de latere herdrukken van
al tien genera, met Agaricum voor allerlei soorten houtzwammen. En ook Linnaeus verwijst bij zijn
paddenstoelen regelmatig naar de beschrijving door Micheli, al werd deze door Linnaeus niet erg hoog
geschat (Ainsworth 1976, p. 252). Bij veel latere schrijvers wordt Micheli echter hogelijk geprezen en
het lijkt erop dat Linnaeus ook voor zijn indeling van de paddenstoelen in zijn Systema naturae sterk
leunt op Micheli’s Nova Plantarum Genera uit 1729 (Ainsworth 1976, p. 248).
63. Agaricus verschijnt, zoals hiervoor aangegeven, al in uitgaven van Linnaeus uit 1735, 1740 en 1745
als benaming voor de groep van plaatjeszwammen.
64. Kuyper (2002, p. 192) noemt Linnaeus zelfs mycofoob en beschuldigt hem van enkele ‘mycologische blunders’.
65. Dat Linnaeus inderdaad weinig van paddenstoelen wist, wordt ook aangegeven door Houttuyn
(1783, p. 587, 588): “Linnaeus merkze aan als het Uitschot of als Vagebonden, die niet leeven dan van
Steelen en rooven, geneerende zig met rottig Vuil en uitwerpzels van andere Planten, of van derzelver
bedorven Overblijfzels. Ten onrechte, nogthans, merkt hy aan dat zy in de Herfst te voorschyn komen
en dus ’s Winters groeijen (…)”.
66. Behalve de naam Agaricus voor plaatjeszwammen wordt Boletus door Linnaeus als naam gebruikt
voor de huidige boleten en de polyporen, en onder Peziza verstaat hij de bekerzwammen plus de nestzwammetjes. Deze indeling wordt al door Linnaeus genoemd in zijn uitgave van Systema naturae van
1740 (p. 32). De inzichten van Micheli werden deels later bevestigd doordat de samenvoeging door
Linnaeus van de boleten en de polyporen in de loop van de 19de eeuw ongedaan werd gemaakt (Lütjeharms 1936, p. 227).
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Binominale nomenclatuur
De binominale nomenclatuur, letterlijk het ‘stelsel van de tweenamige naamgeving’, houdt
in dat iedere plant (of dier) een tweeledige naam krijgt: de naam van het geslacht waartoe
hij gerekend wordt, plus een naam die de specifieke soort zelf aanduidt (epitheton),
waarmee iedere plant een eigen, unieke naam kreeg. Deze methode van classificeren was
geïntroduceerd door Caspar Bauhin in zijn werk Pinax Theatri Botanici in 1623 en had
een grote invloed op andere wetenschappers, waaronder Linnaeus (Windelspecht 2002,
p. 28). Bijzonder aan de indeling van Linnaeus is dat hij deze indeling helemaal baseerde
op de voortplantingsorganen van planten: de stampers en meeldraden. De kennis hierover
was pas aan het eind van de eeuw ervoor bekend geraakt via het werk van Rudolf Jakob
Camerarius, die erachter was gekomen dat de ‘eitjes’ van de plant bevrucht moesten
worden voor ze tot vruchten konden leiden.
Op het Botanisch congres van 1905 werd de 1e uitgave van Linnaeus’ Species
plantarum uit 1753 officieel tot beginpunt verklaard van de binominale nomenclatuur
voor planten, geregeld in de ‘Règles internationals de la Nomenclatura botanique’, later
‘International Code of Botanical Nomenclature’. De 10de uitgave in 1758 van het eerdere
werk van Linnaeus’ Systema naturae werd uitgeroepen tot beginpunt van de binominale
nomenclatuur voor dieren (zoölogische nomenclatuur).
Wat de paddenstoelen betreft was men in Linnaeus’ tijd overigens nog volop bezig
met onderzoek hoe de voortplanting daarbij eigenlijk plaatsvond. Daarover werd druk
gespeculeerd en gecorrespondeerd. De Italiaan Micheli (1679-1737) publiceerde in 1729,
zes jaar voordat de jonge Linnaeus de eerste druk van zijn Systema naturae (1735) uitgaf,
zijn Nova plantarum genera, waarin hij schreef dat paddenstoelen zich voortplanten door
middel van sporen. Maar in die tijd was lang niet iedereen van de inzichten van Micheli
overtuigd. De discussie duurde decennia lang. Sommigen meenden dat de ‘zaden’ van
paddenstoelen veranderden in diertjes en daarna weer in paddenstoelen. Anderen meenden
dat de sporen in feite insecteneieren waren. En pas in het midden van de 19de eeuw werd
de opvatting dat paddenstoelen een aparte groep vormden, gemeengoed.
Linnaeus heeft nooit een bevredigende indeling en classificatie van paddenstoelen
gegeven, zoals hij zelf ook toegaf. In 1790 vermeldt Chomels Huishoudelyk Woordenboek
deel 5, p. 3789 hierover ter verklaring onder ‘Kampernoeljes’: “Weinige soorten van
Kampernoelje hebbe ik opgegeeven, zegt de Heer Linnaeus, om de verscheidenheden te
myden, die menigvuldigert zyn dan men gemeenlyk denkt, verwarrende dikwils het ééne
Geslecht met het andere; zo dat de Kruidkunde in deezen, nog zeer gebrekkelyk is.” In
Systema naturae van 1735 heeft hij negen genera van fungi en 18 jaar later, wanneer
hij zijn inzichten m.b.t. de taxonomie van planten in zijn Species plantarum weergeeft,
heeft hij er slechts tien (Agaricus, Boletus, Hydnum, Phallus, Clathrus, Elvela, Peziza,
Clavaria, Lycoperdon en Mucor). Op het niveau van de specifieke soorten beschreef hij
er 90, minder dan in de Flora Suecia uit 1748, wat volgens Ainsworth de beste reportage
over paddenstoelen van hem is, en minder dan 1/10de van het aantal dat Micheli kon
noemen (Ainsworth, 1976, p. 250-252).
* Camerarius (1665-1721) had hierover in 1694 als eerste bericht in een open brief aan Michael
Bernhard Valentini, getiteld De sexu plantarum epistola, waarin hij de resultaten van zijn experimenten meedeelde (Stearn 2008, p. 29).
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Bijschrift: Agaricus crinitus (huidige naam Lentinus crinitus) links, en rechts Boletus sanguineus
(huidige naam Pycnoporus sanguineus), de paddenstoelen die Rolander, een van de ‘discipelen’ van
Linnaeus, meenam uit Suriname, (Foto’s: AvdP).

zijn werk nam Linnaeus wat meer paddenstoelen op dan in de uitgave van 1753. Daarbij
steunde hij veelal op werk van zijn studenten, ‘discipelen’, aan de universiteit van
Uppsala in Zweden. Zij werden ‘uitgezonden’ op expedities naar verre oorden – geen
eenvoudige ondernemingen, waarvan een aantal van zijn studenten dan ook niet is teruggekomen.67
Een echte stap voorwaarts voor wat betreft de mycologie (die er bij Linnaeus zoals gezegd nogal bekaaid van af kwam) wordt in het begin van de negentiende eeuw gezet met
de uitgaven van de wetenschappers Fries en Persoon, die de basis legden van de huidige
mycologische wetenschap.
Botanische en mycologische geschriften na Linnaeus
De invloed van het binominale naamgevingssysteem en de ideeën van Linnaeus zijn
vrijwel onmiddellijk na de uitgave van de Species plantarum te merken. Ofschoon
Linnaeus niet veel van paddenstoelen wist, werkt zijn invloed ook hier door: voortaan
worden de aangetroffen paddenstoelen ondergebracht in Linnaeus’ systeem, met een
eigen, twee-termige naam. Het vergemakkelijkt de determinatie aanzienlijk, en maakt
een systematische registratie van paddenstoelen mogelijk.68 Iedere uitgave is voortaan
(mede) een poging om de beschreven soorten planten te classificeren en vervolgens van
67. Daniel Rolander was een van zijn leerlingen en werd uitgezonden naar Suriname. Zo is Agaricus
crinitus die Linnaeus vanaf de 10de herdruk uit 1756 vermeldt (huidige naam Lentinus crinitus), door
Rolander in Suriname aangetroffen en beschreven. Ook Boletus sanguineus wordt door hem gemeld
(Dobreff 2010, p. 253-266).
68. Nieuwe paddenstoelnamen worden geregistreerd met tevens vermelding van de naam van degene
die als eerste ooit deze paddenstoel een naam heeft gegeven. Zo is de wetenschappelijke naam van de
Gewone morielje: Morchella esculenta (L.) Pers. 1801, waarbij de L. staat voor Linnaeus (die hem als
eerste de naam heeft gegeven: als Phallus esculentus) en vervolgens Pers.voor de mycoloog Persoon,
die daarna als eerste hem in 1801 officieel heeft geplaatst in het genus Morchella.
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een naam te voorzien. Dat geldt voor auteurs die in het Latijn publiceerden, maar ook
voor de auteurs in wier werk Nederlandse namen gebruikt worden. Dat laatste betekende overigens meestal dat men de Latijnse naam simpelweg vertaalde, zoals ook Van
Sterbeeck al deed. De handvol al langer bestaande oude Nederlandse namen worden
‘meegenomen’ in het nieuwe systeem, maar latere vondsten, zoals de Andijvie paddenstoel voor Eikhaas (Grifola frondosa), die Van Sterbeeck had genoteerd in navolging
van Joannes Bauhin, verdwijnen weer. Van deze ‘geconstrueerde’ Nederlandse namen
loopt er een min of meer directe lijn van Houttuyns Natuurlijke Historie in 1783 naar
Handleiding voor het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen in 1901
van Destrée (zie hierna).
Anderstalige uitgaven na Linnaeus
Hoezeer wetenschappers in deze periode op de hoogte waren van de ontwikkelingen op
hun vakgebied, blijkt uit diverse anderstalige uitgaven. Niet alleen worden de inzichten
van Linnaeus overal in Europa overgenomen, maar tevens wordt in de publicaties in
andere landen opgenomen hoe de naam van de paddenstoelen in andere talen - dus ook
de Nederlandse – luidt, de gewoonte die in 1554 door Dodonaeus was ingevoerd. Een
voorbeeld is het werk van Ferdinand Bernhard Vietz (1772-1815). In zijn Abbildungen
aller medicinisch-ökonomische und technischen Gewächse, mit der beschreibung ihres
Nutzens und Gebrauches, deel III, uit 1806, gaat hij uitgebreid in op allerlei soorten van
Agaricus. Dat is dus inmiddels niet langer de boomzwam, maar sinds Linnaeus de naam
voor de plaatjeszwammen (de paddenstoelen met lamellen). Het werk is in het Duits geschreven. Vietz noemt naast de Duitstalige benamingen van de soorten die hij behandelt
tevens de hem bekende namen in andere Europese talen, inclusief de vermelding uit de
anecdote bij Van Sterbeeck, waarin de cantharel zo lekker wordt gevonden dat hij door
een van de disgenoten van Van Sterbeeck merg der Aarde en Hemelsch manna wordt
genoemd.69 Vietz gaat uitgebreid in op de indeling in geslachten (deel III, p.127-132),
en op het feit dat deze indeling bij de diverse auteurs nog voortdurend verandert en dat
binnen geslachten de indeling regelmatig wijzigt.
Een tweede voorbeeld is Robert Kaye Greville (1794-1866), Schots herbarist
69. Vietz noemt in zijn Abbildungen aller medicinisch-ökonomische und technischen Gewächse III, uit
1806, behalve: ‘merg der Aarde’, ‘hemelsch manna’, ook nog de volgende Latijnse plus Nederlandse
namen: Agaricus campestris, p. 137: holl.: gewoone kampernoelje; gewoone champignon; Weyer oder
Wey kampernoelje; Agaricus cantharellus, p. 147: holl.: Zeemlere kampernoelje, Chantarelle, geele
champignon, Staazenoor, Zaffran kampernoelje. Agaricus cinnamomeus, p. 149: holl.: kaneelkleurige
kampernoelje. Agaricus deliciosus, p. 150: holl.: lekkere kampernoelje; Reitscher. Agaricus fimetarius, p. 155: [aan de afbeelding te zien is dit een Coprinus ss. lato.]. holl.: mesthoopige kampernoelje,
Paddestoel, roode fungi, Pruikfungi, Bezemfungi, Waterzwammen. Agaricus integer, p. 157: holl.: Onverdeelde kampernoelje (voor een groep van russula’s). Agaricus lactifluus, p. 166, holl.: Melkgevende
kampernoelje (meerdere soorten). Agaricus mammosus, p 169: Prammige kampernoelje. Agaricus
muscarius, p. 171: holl.: Vliegdoodende kampernoelje. Agaricus piperatus, p. 177,178: Gepeperde
Kampernoelje. Agaricus violaceus, p. 182, holl.: Violette kampernoelje. Dit zijn alle de Nederlandse
namen die hij ontleent aan Houttuyn.
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en mycoloog. Hij schrijft een Scottish Cryptogamic Flora, Or coloured Figures and
Description of Cryptogamic Plants, Belonging Chiefly to the Order Fungi, and intended
to Serve as a Continuation of English Botany (1823-1828). Het 5de deel (1827) ervan
bevat behalve een prachtige afbeelding van een (ingekleurde) goudgele cantharel, ook
beschrijvingen van allerlei andere fungi, een klein aantal plaatjeszwammen, een ascomyceet, maar ook roesten en lagere schimmels, alles dooreen. Ook bij hem komt de
cantharel aan bod (p. 259):
“(... ) In Holland we have another set of names: - Zeemleere kampernoelje,
Chantarelle, geele Champignon, Staazenoor, Zaffrankampernoelje, het Mergder70
Aarde, hemelsch Manna. (...) The old and prevalent name of Cantharelle was
bestowed upon this species on account of a fancied resemblance it bore to the
open beak, or the head of a cock in the act of crowing; and to the same cause must
be traced the still older name of Gallinacei.”
Vietz en Greville ontlenen de Nederlandse namen veelal aan het werk van Houttuyn (zie
hierna) en deels via deze aan het Theatrum fungorum van Van Sterbeeck.
Bovenstaande voorbeelden van uitgaven in andere talen wijzen werpen in ieder
geval ook licht op de levendige uitwisseling van kennis over paddenstoelen tussen de
mycologen/botanisten in de verschillende landen van Europa onderling.
		
De ‘Founding Fathers’ van de mycologie als zelfstandige wetenschap: 		
Persoon en Fries
Ofschoon in het werk van de twee hierna volgende wetenschappers geen Nederlandse
namen voorkomen, is het noodzakelijk aan hen aandacht te besteden, omdat zij van groot
belang zijn geweest in de ontwikkeling van de mycologie als zelfstandige wetenschap.
Christiaan Hendrik Persoon (1761-1836) vormt, samen met Elias Magnus Fries
(1794-1878), het wetenschappelijk duo dat de mycologie doet uitgroeien tot een zelfstandige wetenschap. Persoon is geboren in Zuid-Afrika. Zijn ouders overlijden al vrij
vroeg en hij voltooit zijn studie op het Europese vasteland. Hij beoefende zijn studies
voornamelijk vanuit de studeerkamer, maar onderhield een uitgebreide correspondentie
met collega-wetenschappers door heel Europa. Hij nam de classificatie van Linnaeus
over, maar bewerkte deze vervolgens tot een indeling in genera (geslachten), welke
ook tegenwoordig nog voor een deel wordt gebruikt. Zijn belangrijkste publicaties zijn
Observationes Mycologicae in twee delen (1796-1799) en Synopsis Plantarum (18051807) waarin hij 20.000 planten beschreef, waaronder een groot aantal paddenstoelen.
Van de Zweedse paddenstoelenkenner Elias Magnus Fries gaat het verhaal dat
hij in zijn jeugd in Zweden al een 300-tal paddenstoelen in het veld wist te onderscheiden. Pas toen hij in 1811 in de Zweedse universiteitsstad Lund botanische wetenschappen studeerde, leerde hij de Latijnse wetenschappelijke naam kennen van de paddenstoe70. Greville schrijft Mergder Aarde en niet Merg der Aarde. Waarschijnlijk had hij weinig notie van
wat de woorden betekenden.
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len uit zijn jeugd (Ainsworth 1976, p. 259). Het was het begin van zijn mycologische
carrière: tussen 1821 en 1832 publiceerde hij Systema Mycologicum, en later Elenchus
Fungorum (1828). In 1857 en 1863 volgde nog (in twee delen) Monographia hymenomycetum Sueciae en in 1874 Hymenomycetes Europaei. Tot ver in de twintigste eeuw
was zijn werk samen met Synopsis Methodica Fungorum van Persoon (1801) de basis
voor de taxonomie van paddenstoelen. Zowel Fries als Persoon gingen uit van het binominale naamgevingssysteem van Linnaeus.
Nederlandse uitgaven volgens de indeling van Linnaeus
De invloed van Linnaeus’ indelings- en naamgevingssysteem is meteen zichtbaar – ook
in Nederlandse mycologische beschrijvingen na hem, zoals in het werk van Meese
(Flora Frisica,1760), Houttuyn (Natuurlijke historie, 1761-1785), De Gorter (Flora VII
Provinciarum, 1781) en het werk van Van Geuns (1788).
Meese, De Gorter en Van Geuns, alle drie uit de Republiek, beschrijven de
planten, waaronder ook paddenstoelen, in het Latijn, maar deels met Nederlandse toelichtingen over bijvoorbeeld de groeiplaats en soms met Nederlandse namen. Houttuyn
schrijft in het Nederlands en lardeert zijn beschrijvingen met buitengewoon veel details
en allerhande interessante ‘weetjes’ uit verschillende landen. In hun beschrijvingen van
planten (en een kleiner aantal paddenstoelen) trachten de auteurs de geslachtsindeling
van Linnaeus te volgen. De Gorter (p. 335-330) voegt daar, zoals hij zegt, in zijn Flora
nog eens 29 paddenstoelen met omschrijving aan toe71 onder de noemer ‘Plantae dubiae’
[‘twijfelachtige planten’], die, zo schrijft hij, bij Linnaeus niet voorkomen (p. 335). Hij
geeft geen Nederlandse namen, behalve waar hij de oude Nederlandse naam kent, zoals
chanterelle of geel champignon (nr.1026), witte champignion / eetbaare campernoelje,
ook duivels-brood, Belg. (nr. 1030), vonck-hout (nr. 1039), morillies (nr. 1041), judas
ooren, Belg.(nr. 1049), tartuffels, Belg. (nr. 1053), en Wolfsveest (nr. 1054). Bij nr. 1034,
Agaricus stipitatus, die op mesthopen voorkomt vermeldt hij:“Vulgo: Padden-stoelen”.
David Meese, Flora Frisia (1760)
Het vroegste (deels) Nederlandse werk waarin de inzichten van Linnaeus op het gebied
van paddenstoelen worden toegepast, is Flora Frisia, een uitgave van de planten die
“in het wilde” in Friesland wordt gevonden, met tevens een “korte Beschryvinge van
boovengenoemde Landschap”. Het is van de hand van de kruidkundige David Meese
(1723-1770), die in 1753 werd aangesteld in de functie van Hortulanus aan de hortus
van de Hogeschool in Franeker. Zijn Flora Frisia kwam uit bij Jacob Brouwer, boekverkoper aan de Koornmarkt in Franeker en levert een lijst van 565 soorten planten op,
waaronder een 40-tal paddenstoelen. Vier daarvan hebben een Nederlandse naam. De
beschrijvingen van de paddenstoelen zelf zijn in het Latijn. Extra bijzonderheden over
de betreffende plant zijn steeds kort in het Nederlands genoteerd. Meese geeft ook in
enkele woorden een beschrijving van de plaatsen in het Friese landschap waar hij de
planten vindt.
71. Deze toegevoegde paddenstoelen (naast een aantal andere planten), zijn: Fungus (12), Agaricus
(10), Amanita (1), Polyporus (1), Peziza (2), Lycogala (1), Fungoideaster (1), Agarico-Fungus (1).
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De vier Nederlandse namen voor paddenstoelen bij hem luiden: voor paddenstoel algemeen eetbare campernoelie, ook duyvels-broot belg., voor nr. 542, Agaricus
stipitatus (…pileo convexo sqamato albido, lamellis omnibus rufis); fonk-hout voor nr.
550, Agaricus acaulis (“lamellis labyrinthiformibus”); gekrulde spaander fungus voor
nr. 552 (“Boletus acaulis fasciis dicoloribus, poris albis”); en wolfs-veest of bovist voor
nr. 560 (“Lycoperdon subrotundum lacerato dihiscens”).72 In de omschrijving bij nr.
542 (“met geschubde en gebogen witte hoed en met rode lamellen”) is een aanwijzing
is te vinden dat het waarschijnlijk om de Weidechampignon (Agaricus campestris) gaat.
Aan Meeses tekst is her en der af te lezen dat het hem nog lang niet meevalt om de paddenstoelen die hij in het Friese land heeft gevonden, onder te brengen bij de geslachten
die Linnaeus heeft vastgesteld. Zo schrijft hij bij de wolfs-veest of bovist: “Deese vindt
men op de Kley in Weyd-landen; en in de Wouden in Weyd-landen en Bosschen beyde;
zoo vindt men ook hier van derzelve in verschillende gedaante, als Rondt Peer-formige
en Bekers-wyse; welke de Heer Linnaus alle onder deze 3de Zoort schynt te begrypen.”
(Meese 1760, p. 85). Het werk van Meese is een verrassend ‘modern’ boekje, met een
nauwkeurige beschrijving van opvallende uiterlijke kenmerken en details over de vindplaats van de paddenstoelen en de planten.73
David de Gorter, Flora Belgica (1767)
David de Gorter, die wel gezien wordt als de grondlegger van de Nederlandse floristiek,
bracht de eerste uitgebreide flora van (een deel van) Nederland, in het Latijn geschreven,
uit in 1767, de Flora Belgica. Hij behandelt ca. duizend planten, waaronder een kleine
30 paddenstoelen. Ook hij hanteert de indeling van Linnaeus. De plaatsen waar hij de
planten heeft aangetroffen, onder andere op de Veluwe en bij Haarlem, beschrijft hij kort
in het Nederlands (net als zijn voorganger Meese), evenals de Nederlandse naam die de
plaatselijke bevolking gebruikt (‘vulgo’), voor zover die hem bekend is. Die Nederlandse
naam blijkt er bij hem voor zes paddenstoelen te zijn: chanterelle of geel Champignon
(Agaricus stipitatus); witte champignion, eetbaare campernoelje, ook duyvels-broot
(Agaricus campestris); padden-stoelen (Agaricus fimetarius), vonk-hout (Boletus igniarius), morillies (vulgo) (Phallus esculentus). Voor Agaricus muscarius kent hij kennelijk niet de Nederlandse naam vliegenzwam,74 ofschoon deze naam in varianten in de
Nederlanden al langer niet geheel onbekend was.

72. Nr. 550 en nr. 552 zijn zeer waarschijnlijk resp. de huidige Daedalea quercina, Doolhofzwam, en
Trametes versicolor, Gewoon elfenbankje.
73. Van het Fonk-hout (Agaricus acaulis) zegt Meese: “Deese heb ik te Higtum aan een Eyken-paal
gevonden, alsmeede, te Augustinisga” (Meese 1760, p. 83). De Eetbare campernoelie wordt “op zeer
veel plaatsen de Provintie door, in het voor- en na-jaar, (dog in het laastgenoemde zayzoen het meest)
in Weyd-landen &c.” gevonden (idem, p. 81).
74. De ‘vliegenstoel’ wordt in de Janua Linguarum van Comenius in de bewerking door Seidelius genoemd onder de ‘schadelijke’ paddenstoelen (Comenius 1691, p. 21) en in 1770 bij Chomel (p. 1419b)
als Vliegen-kampernoelje of Mugge-kampernoelje.
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Adriaan Loosjes, Flora Harlemica (1779)
Door Adriaan Loosjes wordt in 1779 de Flora Harlemica, of lyst der planten, rondom
Haarlem in het wild groeinende uitgegeven. Hij beschrijft 250 soorten, waaronder negen
paddenstoelen. Agaricus cinnamomeus en Agaricus equestris heeft hij zelf waargenomen; de zeven andere paddenstoelen neemt hij over uit de Flora Belgica van De Gorter,
zegt hij in zijn ‘Voorrede’. Hij vermeldt twee Nederlandse namen: duivelsbrood, voor
Agaricus campestris, en paddestoelen voor Agaricus fimetarius.75
David de Gorter, Flora VII Provinciarum Belgii Foederati indigena (1781)
In 1781 verschijnt Flora VII Provinciarum Belgii Foederati indigena van David de Gorter
in Haarlem. Het is een bewerkte en uitgebreide versie van zijn Flora belgica, opnieuw in
het Latijn, nu van meer dan 1100 planten, met daaronder 32 soorten paddenstoelen, Het
zijn ongeveer dezelfde als de paddenstoelen die hij noemt in zijn uitgave van 1767, met
een aantal kleine aanpassingen. Hij geeft twee extra Nederlandse namen: judas ooren
Belg. en tartuffels Belg. (Lycoperdon globosum solidum muricatum). Daarnaast noemt
hij negen soorten van Ustilago – ‘Brand-koorn’, en geeft er een uitvoerige beschrijving
van in het Latijn (zie Hoofdstuk IV).76
Martinus Houttuyn, Natuurlijke historie (1783)
Tussen 1761 en 1785 verschijnen in Amsterdam de 37 delen (‘stukken’) van de Natuurlijke
historie of Uitvoerige beschrijving der Dieren, Planten en Mineralen, volgens samenstel
van den Heer Linnaeus, van de hand van Martinus Houttuyn. Het IIde deel, 14de Stuk van
de serie, met een beschrijving van 90 paddenstoelen, verschijnt in 1783. Het is een door
Houttuyn naar eigen inzicht bewerkte Nederlandse uitgave van het werk van Linnaeus,77
aangepast aan de Nederlandse stand van zaken en voorzien van de laatste wetenschappelijke bevindingen.78
75. Loosjes vermeldt achter in zijn uitgave van 53 pagina’s ook nog een ‘Naamlyst der Planten, Volgens de namen der Apothekers’, wat laat zien hoe verwant de botanica ook in die tijd nog aan de geneeskunde is. Paddenstoelen komen daarin echter niet voor.
76. Six, die in 1877 een Overzicht van de beoefening der Plantkunde in Nederland uitgeeft, heeft
weinig waardering voor David de Gorter, over wie hij zegt: “David de Gorter schreef eerst in 1745
eene Flora van Gelderland en in 1765 eene van de Vereenigde Provinciën, die beiden evenwel veel te
wenschen overlieten.” (Six 1877, p. 267). Wat precies zijn bezwaren zijn, geeft Six echter niet aan. De
Gorter liet zich in ieder geval graag complimenteren, getuige de opdracht door M. Tijdeman, die in zijn
werk uit 1767, op p. XVII, werd opgenomen (dit soort opdrachten waren overigens goed gebruik in zijn
tijd): “Op de Nederlandsche Flora van den Hooggeleerden Heer David de Gorter. Waartoe is ’t nut,
dat men een schat van planten vinde, / Neerlander, in uw land, als gij ’t gebruik niet weet? / Men prijst
de goedheid Gods, die dus het land beminde! / Men prijs De Gorter ook, die ons dien kennen deed!”
77. De indeling van Linnaeus van de paddenstoelen wordt door Houttuyn in deel II, 14e Stuk, het Rijk
der planten - Tiende Klasse (p. 599) overgenomen.
78. Houttuyn noemt vervolgens de paddenstoelgeslachten van Linnaeus, vergezeld van de Nederlandse
namen hij ze zelf geeft: I. Met Hoedjes: Agaricus (het Hoedje van onderen Plaatig”) (28 soorten), Boletus (“Het hoedje van onderen Gatig”) (15 soorten), Hydnum (“Het hoedje van onderen Stekelig”) (6
soorten), Phallus (“Het hoedje van onderen effen”) (2 soorten). II. Zonder hoedjes: Clatrus - Getraliede
(4 soorten); Helvella - Tolachtige (4 soorten), Peziza - Klokvormige (9 soorten), Clavaria - Nagelachtige (8 soorten), Lycoperdon - Klootronde (16 soorten), Mucor - Met gesteelde blaasjes (13 soorten,
lagere schimmels, ook Myxomyceten).
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Houttuyn is de eerste auteur na Linnaeus die stelselmatig met nieuwe Nederlandse
benamingen komt. De geslachtsnamen worden in het Nederlands door Houttuyn als volgt
aangeduid: Agaricus - Kampernoelje; Boletus – Zwam; Hydnum – Stekelzwam; Phallus
- (Rimpelzwam, waaronder hij Morielje en Phallus opneemt 79); Clathrus – Netzwam;
Helvella –Tolzwam; Peziza – Bekerzwam; Clavaria – Knodszwam; Lycoperdon Stuifzwam. Houttuyn geeft bij al deze geslachten ook de Latijnse soortnamen, vergezeld
van een Nederlandse naam. De meeste hiervan zijn letterlijke vertalingen van de Latijnse
naam, zoals ‘Broosche kampernoelje’ voor Agaricus fragilis, ‘Prammige kampernoelje’
voor Agaricus mammosus, enz. 80
Opvallend is dat Houttuyn, ofschoon Noord-Nederlander, het Zuid-Nederlandse
woord ‘kampernoelje’ gebruikt voor de paddenstoelen met lamellen (plaatjeszwammen), terwijl hij het woord ‘Paddestoel’ gebruikt voor paddenstoelen in algemene zin.81
Houttuyn ontleent zijn keuze voor ‘kampernoelje’ wellicht aan De Gorter, die immers
zijn Agaricus campestris ‘Eetbare campernoelie’ noemde. Maar misschien ook ontleende hij het aan Van Sterbeeck, die eveneens de benaming ‘Kampernoelje’ gebruikte voor
eetbare paddenstoelen. Het woord ‘kampernoelje’ in de Nederlandse namen voor de
groep van plaatjeszwammen zal later weer verdwijnen en wordt bij de Flora Batava van
Jan Kops in de eerste helft van de 19de eeuw vervangen door ‘paddestoel’, nog later door
‘plaatzwam’ (zoals bij Destrée in 1901) en ‘plaatjeszwam’ (tegenwoordig).
Ook de keuze van Houttuyn voor het achtervoegsel ‘zwam’ is verrassend: zeven
van de geslachten die hij noemt hebben het achtervoegsel ‘zwam’. Tot dan toe is de benaming ‘zwam’ maar weinig in gebruik geweest. Wellicht is het de invloed van Houttuyn
dat ook nu nog relatief veel paddenstoelnamen op ‘zwam’ eindigen. In ieder geval hebben
wij de naam ‘Stuifzwam’ aan hem te danken: “men heeft ’er [aan Lycoperdon] den zonderlingen Griekschen naam, welke Wolfsveest betekent, aan doen geeven. Betaamelyker
geeft men ’esdien van Stuifzwam, om de zelfde reden, aan.” (Houttuyn 1783, p. 665).
Houtttuyn geeft alle 90 soorten die hij volgens deze indeling behandelt
Nederlandse namen en verstrekt daarbij een schat aan informatie82 over de kennis van de
79. Houttuyn kent zoveel vermeldingen van deze paddenstoelen - niet alleen uit zee-streken, maar ook
uit bosgebieden - dat hij opmerkt: “Het blykt dan dat het den naam van Zee-padde-stoel geenszins verdiene” (p. 640). Het antwoord op de vraag of de Phallus impudicus (Grote stinkzwam) en de Phallus
hadriani (Duinstinkzwam) een en dezelfde paddenstoel is, zal nog tot in de 20ste eeuw onopgehelderd
blijven (zie hoofdstuk II).
80. Drie soorten hebben een ‘oude’ naam: Lycoperdon tuber: Tartuffel, Lycoperdon cervinum: Hertsbuil, Lycoperdon bovista: Bovist. Deze drie Nederlandse namen bestonden al. Hetzelfde geldt voor
Peziza auricula - Judasoor, Phallus impudicus - Stinkschaft, Agaricus betulinus - Berkenzwam, Agaricus alneus -Elzenzwam, Agaricus quercinus - Eikenzwam.
81. Lütjeharms (1933, p. 117) meent dat Houttuyn met name het woord ‘Paddenstoel’ (Houttuyn
schrijft ‘Paddestoel’) gebruikt, omdat hij een Noord-Nederlander is, waar het woord paddenstoel meer
in gebruik was en is. Een groot deel van de namen van de plaatjeszwammen heeft echter ook bij Houttuyn als laatste deel van de naam ‘campernoelje’.
82. Houttuyn verwijst voortdurend naar zijn bronnen en noemt alle namen die er toe hebben gedaan
en er toe deden in zijn tijd: (in volgorde van eerste voorkomen) : Van Sterbeeck (Houttuyn noemt hem
‘Sterbeek’), Haller, Dillenius, Gleditsch, (Scopoli), Sloane, (Rolander), De Gorte, Linnaeus, Vaillant,
Ray, Bellonius, Muller (Denemarken), Buxbaum, Doctor Hill, Michelius, Dalechanp, Dodonaeus, Lo-
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paddenstoelen in zijn tijd. Zijn werk laat zien dat er nog steeds allerlei onduidelijkheden
waren83 en hij is er zich van bewust, in navolging van Linnaeus, dat het lastig is een
uitputtende en betrouwbare beschrijving te geven van de paddenstoelen die er zijn:
“Weinige Soorten van Kampernoeljen heb ik opgegeven, zegt onze Ridder,84 om
de Verscheidenheden te myden, die menigvuldiger zyn dan men gemeenlyk denkt,
verwarrende dikwils het ééne Geslagt met het andere: zo dat de Kruidkunde in
deezen nog vry gebrekkelyk is. Wy zullen ‘er derhalve ook geene Soorten van
andere Autheuren byvoegen; maar zulks overlaaten voor de genen, die het gelust
dit verder na te gaan” (Houttuyn, 1783, p. 619).
Hier ‘vertaalt’ Houttuyn de naam van de agaricus-groep van Linnaeus (de plaatjeszwammen dus) met het Nederlandse ‘kampernoelje’. Daarnaast noemt Houttuyn nóg
een Nederlandse naam, nl. ‘waterzwammen’ voor inktzwammen85:
“totdat het, zig op den top der Steel omkeerende, geheel in Vezelen als een Kwast
of Bezempje verdeeld zynde, versmelt in een Vogt zo zwart als Inkt. Hierom worden deeze Paddestoelen, die ook de Vogtighied zeer beminnen, Water-Zwammen
geheten” (idem, p. 616).
Houttuyn geeft volop aandacht aan de buitenlandse vondsten, die in de wetenschappelijke werken worden opgevoerd. Hij noemt alle paddenstoelen die voor Linnaeus door
diens ‘discipelen’ zijn meegebracht uit Japan (p. 621), China (p. 622), Suriname (p.
625), ‘Ceilon’ (p. 660) en ‘Ysland’ (p. 660), enz., of die her en der in verzamelingen
bel, Commelyn, Pastoor Schaeffer, Gouan, Ruppius, Tournefort, Meese, Mentzel, Geoffroy, Bauhinus,
Bergius, (Kaestner), Commelyn, Boerhaave, Hadrianus Junius, Schmiedel, Gunnerus, Gouan, Gerard,
Forskaöhl, Koenig, Jacquin, Reaumur, Solander, Hooke, Marchant.
83. Zo schrijft Houttuyn over de cantharel (1783, p. 601): “Kampernoelje, die gesteeld is, met Takkige
afloopende Plaatjes. Deeze, die men gemeenlyk Chanterelle of geele Champignon noemt, komt, met
haare veranderingen, in de Velden voor. Men vindtze veel onder de Boomen en in de Bosschen in Gelderland, in ‘t Sticht van Utrecht en in Vriesland. Eene Verscheidenheid, die zeer klein en Trechterachtig
is, groeit op ‘t bobbelige Veld buiten Haarlem. De gemeene is hoekig en als in Slippen verdeeld, een
andere bleek en gelyk Endivie gekruld. (...) Sterbeek houdtze nogthans voor de besten en verhaalt,
dat menze zelfs raauw kan eeten zonder eenig nadeel. Zy hebben alsdan, zegt hy, een prikkelende of
Peperachtigen Smaak, waar van de Hoogduitsche benaaming, en, dewyl het Hoedje, dat echter meer
naar een Waaijer gelykt, op den Steel wat scheef staat en somtyds als omgedraaid is, worden zy van
sommigen Haazen-Oor geheten; hoewel hy ze liever Zeemleere zou noemen, wegen de zelfstandigheid,
of Saffraan-Kampernoeljes, wanneer zy Goudgeel zyn (...)”. Hier worden door Houttuyn soorten van
Hazenoor (Otidea-soorten) en wellicht ook Valse hanenkam gezien als ondersoorten van cantarelen
(huidige Hanenkam).
84. Met Ridder wordt Linnaeus bedoeld. (zie Houttuyn 1783, p. 639)
85. De naam ‘waterzwammen’ is overgenomen en vertaald uit het werk van Schaeffer Fungorum qui in
Bavaria et Palatinata circa Ratisbonam nascuntur icones. 4 Vol. (1762-67). Schaeffer zelf gebruikt de
naam “Wasserschwämme” voor de inkt- of mestzwammen, zoals bijv. in zijn vierdelige, geïllustreerde
Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones nativis coloribus expressae
(1762), in de toelichting bij ‘Kupfertafel’ 17 en 47.
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prijken. Zo geeft hij aan dat de hiervoor al eerder genoemde leerling van Linnaeus,
Daniel Rolander, zowel Agaricus crinitus heeft meegenomen uit Suriname (p. 614, 615)
als Boletus sanguineus, de “Bloedkleurige” (zie ook hiervoor): “Zy heeft de grootte van
een Ey, is van figuur als de Europischen, doch niet gekussend, weeker; van boven rood
met bleeke kringen, van onderen Saffraankleurig, met Gaatjes, die niet dan door een
Vergrootglas zigtbaar zyn”86 (Houttuyn deel II, p. 625). Daarnaast geeft Houttuyn in zijn
uitgebreide beschrijving bij alle paddenstoelen een gedetailleerd overzicht van medicinale en andere toepassingen die hem uit diverse landen of bronnen bekend zijn (zie ook
hierna, deel III C).
Matthias van Geuns, Plantarum Belgii Confoederati indigenarum 		
spicilegium (1788)
In 1788 verschijnt Plantarum Belgii Confoederati indigenarum spicilegium, een aanvulling, zoals de auteur zelf bij de titel aangeeft, op het werk van David de Gorter.
Van Geuns behandelt 13 paddenstoelen, die hij heeft gevonden op de Veluwe en bij
Harderwijk. Hij noemt daarbij een aantal paddenstoelen die ook vermeld staan in de 14de
editie van Systema vegetabilium van Linnaeus uit 1884. Nederlandse namen worden bij
hem niet vermeld.
Herman Schuurmans Stekhoven, Kruidkundig Handboek (1818)
Herman Schuurmans Stekhoven is een van de eersten die zich heeft georiënteerd op het
werk van de voor mycologie zo belangrijke auteur Persoon, met name op diens Synopsis
Plantarum (1805-1807) (Lütjeharms 1933, p. 121). Zijn Kruidkundig handboek verschijnt in 1815. Het IIde deel, uit 1818, waarin hij algen, lichens en paddenstoelen beschrijft die in “De Nederlanden” voorkomen, begint met een nauwgezette behandeling
van alle onderdelen die aan deze ‘planten’ te onderscheiden zijn. Hij zegt tevens dat hij
het betreurt dat een vervolg op de Synopsis van Persoon nog steeds uitblijft, omdat sinds
de laatste uitgaven “veele Cryptogamia’s ontdekt zijn, welke of in het geheel niet, of zeer
duister beschreven zijn” (Schuurmans Stekhoven 1818, p. 2). Daarna beschrijft hij de
paddenstoelen zelf, met op de linker pagina steeds de tekst en naam in het Latijn, rechts
de Nederlandse tekst en naam. Bij hem is er inderdaad nogal wat veranderd ten opzichte
van de indeling door Houttuyn. Bij de Agarici is er bijvoorbeeld nu een onderverdeling
in Amanitae (met een ‘beursje’; hij kent er maar twee) en Kampernoeljes (zonder ‘beursje’: 85 soorten). Hij geeft van alle planten de Nederlandse naam, die ook bij hem, net als
bij Houttuyn, meestal een vertaling is van de Latijnse. Ook hij gebruikt kampernoelje,
de oude Nederlandse benaming voor (eetbare) paddenstoel, als vertaling voor agaricus,.
Vijf namen van geslachten eindigen ook bij hem op ‘zwam’.

86. De soort (huidige naam Pycnoporus sanguineus) lijkt sterk op Pycnoporus cinnabarinus, Vermiljoenhoutzwam, maar heeft veel fijnere buisjes.
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Bijschrift: bespreking van enkele
onderdelen van de paddenstoel (bij
sommige van de plaatjeszwammen)
door Schuurmans Stekhoven (1818,
deel II, p. XII, Voorrede).

Flora Batava, gestart door Jan Kops (1800-1934)
In Nederland is intussen de wens ontstaan een flora uit te geven met beschrijvingen
van alle in Nederland voorkomende planten. 87 Het eerste deel van deze Flora Batava,
een Staatsuitgave, gestart door Jan Kops, verschijnt in 1800 in Amsterdam.88 Het is een
immens project en de uitgave van de serie van 28 delen zal bijna anderhalve eeuw in
beslag nemen. De uitgave heeft tot doel het Nederlandse publiek meer bekend te maken
met de Nederlandse flora. Gaandeweg lijkt het belangrijkste uitgangspunt te zijn om in
ieder deel zo veel mogelijk alle groepen planten afwisselend aan bod te laten komen.89
In een aantal delen (maar niet alle) komen één of meer paddenstoelen aan bod met hun
wetenschappelijke en hun Nederlandse naam, vergezeld van een korte Nederlandse beschrijving van de soort, met de geslachtsindeling en groei- of vindplaats. In zijn voorrede
bij het Eerste Deel (p. II) in 1800 schrijft Jan Kops:
“Daar eene Bataafsche Flora, vooral ten nutte van Nederlanders moest dienen,
zo moest de beschryving geheel in het Nederduitsch gesteld weezen, om hun die
met de Latynse taal onbekend zyn, meer op te wekken tot de beoeffening der
Kruidkunde, en hiertoe de toegang te openen.”
87. Six (1877) meent: “Het onderzoek van de in het wild groeiende planten was hier te lande tot in
het begin dezer eeuw in vergelijking van dat der uitheemsche gewassen eenigszins verwaarloosd geworden.” En hij vervolgt: “Hierin kwam in den aanvang dezer eeuw eene gelukkige verandering, toen
J. Kops het groote plaatwerk van Sepp over onze Flora begon te bewerken; en toen Prof. van Hall in
1825 zijne Flora van Noord- Nederland het licht deed zien, werd de belangstelling in dit voorname deel
der kruidkunde bij ons sterk aangewakkerd” (Six 1877, p. 269). Van Hall had in 1825/1832 in twee
delen de Flora Septentrionalis of Flora van Noord-Nederland uitgegeven, maar deze uitgaven bevatten
geen paddenstoelen.
88. Deel 1 t/m deel 4 worden door Kops verzorgd. Deel 5 t/m 8 door H. van Hall, deel 9 (1846) en 10
door J. van der Trappen, deel 11 (1853) en 12 door P. Gevers Deynoot, deel 13 (1868), door F. Hartsen,
deel 14 (1872) t/m 20 door F. van Eeden, deel 21 (1901) t/m 27 door L. Vuyck. De serie wordt in 1934
met deel 28 beëindigd door W. Lütjeharms (en A. de Wever).
89. Zo worden in een aantal delen de paddenstoelen deels om en om met een aantal planten behandeld.
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Bijschrift: Illustraties uit de Flora Batava (1800-1934),
gestart door Jan Kops, met Cantharellus cibarius
(Hanenkam) uit deel 9 (1846) en Agaricus velutipes
(huidige naam Flammulina velutipes, Gewoon
fluweelpootje) uit deel 10 (1849) (Bron: www.BioLib.
de).

Alle planten worden vergezeld van
een (vaak prachtige) illustratie, zoveel mogelijk ‘naar de natuur’, in het wild. Kops neemt geen genoegen met gekweekte
exemplaren, omdat die er vaak anders uitzien dan de planten in hun ‘natuurlijke staat’.
In de Voorrede bij het tweede deel uit 1807 schildert hij de moeilijkheden die dat streven
oplevert.90 Het werk bevat uiteindelijk beschrijvingen en afbeeldingen van 2240 planten.
De eerste zes delen bevatten geen paddenstoelen. In deel 7 uit 1836 verschijnt
Agaricus muscarius, de ‘vliegdoodende paddenstoel’. Deel 7 (1836) en deel 8 (1844)
behandelen allebei één paddenstoel. Daarna verschijnen er snel meer: tot en met deel 11
worden er 79 paddenstoelen afgebeeld.
In het Voorwerk van deel 13, in 1869, merkt redacteur F. van Eeden tevreden
op dat de belangstelling voor botanische plaatwerken is toegenomen, evenals de belangstelling ‘onder de beschaafde klassen’ voor de botanie, na een periode dat men geen
interesse meer had. Zijn verklaring luidt dat:
“door onverschrokken reizigers, met den beroemden Von Humbold 91 aan het
hoofd, is aangetoond, tot welke belangrijke uitkomsten eene vergelijking der
verschillende plaatselijke flora’s leiden kan, en welk treffend verband er bestaat
tusschen de geologische en meteorologische toestanden eenen streek met haren
plantengroei” (Flora Batava 1868, deel 13, [p. 1, 2]).
90. Kops, Flora Batava, deel 2, 1807, Voorrede: “Een groot aantal Planten groeit op een verren afstand
van de woning van de teekenaar; zelfs in de afgelegenste oorden van het Vaderland, van waar het moeilijk is, dezelve in een goeden bloeijende staat over te brengen, of zoo lang te behouden tot zij volkomen
zijn afgebeeld: sommigen verliezen in dien tusschentijd hare kleur, of de Bloemkransen weigeren zich te
openen, indien al niet de teederste deelen bij den overtocht grootelijks beschadigd zijn.”
91 Alexander von Humboldt (1769-1859) was een Duitse natuurvorser die rond 1800 vijf jaar door
Zuid-Amerika trok en een schat aan gegevens uit en over de natuur vastlegde, uitgewerkt in 30 werken
onder de titel Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799-1804. De delen
verschenen in een tijdbestek van ca. 30 jaar, tussen 1805 en 1834. Von Humboldt was de eerste die het
begrip ‘ecologie’ muntte en bracht met zijn werk de samenhang tussen alle elementen van de natuur
onder de aandacht van het grotere publiek. Zijn werk kreeg internationaal enorm veel aandacht.
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De volgende delen bevatten steeds een aantal paddenstoelen, die min of meer
verdeeld zijn over het boekdeel. Lang niet alle in Nederland voorkomende paddenstoelen worden er in opgenomen.
In totaal komen er zo’n kleine 200 paddenstoelen aan bod te midden van de
2240 planten. Ze hebben bijna allemaal een Nederlandse naam, die meestal de vertaling
is van de Latijnse naam. In een sporadisch geval wordt een andere naam gebruikt, zoals
Ossetong voor Fistulina hepatica. Aan oude namen komen alleen chanterelle en morilje
(en Moederkoorn of Spoor) voor. Tot ca. 1850 wordt ‘paddenstoel’ gebruikt voor de plaa
tjeszwammen. Na ca. 1850 wordt dit vervangen door ‘plaatzwam’. Veel van de namen
zien we terug in uitgaven direct na 1900.
De Flora Batava kreeg overigens op mycologisch gebied nogal wat kritiek te
verduren: “Helaas voldeed dit werk niet steeds aan de eischen, die er uit wetenschappelijk en technisch oogpunt aan gesteld moeten kunnen worden”, zo stelt Lütjeharms
(1933, p. 124). Om welke tekortkomingen het precies ging, laat hij in het midden, al
voegt hij er waarderend aan toe dat door de uitgave “een groot aantal Fungi voor de
Nederlandsche Flora zijn vastgelegd”.
In 1934 viel het doek voor de Flora Batava: haar taak zat erop, zoals redacteur
Lütjeharms in de Voorrede van het laatste deel schrijft. De planten waren wel min of
meer afgebeeld. Van de paddenstoelen konden er nog erg veel worden afgebeeld, maar:
“Het karakter van de Flora Batava zou daardoor evenwel geheel gewijzigd worden”.
Dat deed men dus maar niet.
Mycologie als zelfstandige wetenschap
De kennis van en over paddenstoelen was halverwege de 19de eeuw inmiddels zo toegenomen dat men bij de hiervoor genoemde Flora Batava ook al tegen grenzen opliep: hoe
bleef de verhouding tussen planten en paddenstoelen ‘in evenwicht’ wanneer men alles
aan bod wilde laten komen?
Het was een probleem dat in de hele botanische wereld kennelijk werd gevoeld,
en het was een ontwikkeling die eigenlijk al vanaf het eind van de eeuw daarvoor zichtbaar begon te worden. De mycologie was binnen de botanie met het werk van Fries en
Persoon in het begin van de 19de eeuw in versneld tempo volwassen geworden en had
meer dan voldoende inhoud van zichzelf. Die ontwikkeling zou alleen maar doorzetten. Diverse botanici, zoals o.a. Dozy en Molkenboer met hun Bijdrage tot de Flora
Cryptogamica van Nederland (1844) en Oudemans,92 die tussen 1867 en 1904 talrijke
Contributions à la Flore mycologique des Pays-Bas schreef,93 houden zich in de 19de
eeuw bezig met beschrijvingen van paddenstoelgeslachten, alle zonder Nederlandse
92. Voor wat betreft de inbreng van Nederland is de bijdrage van Corneille Oudemans (1825-1906)
met zijn werk voor Prodromus Florae Batavae zeer belangrijk, evenals zijn latere bijdragen over mycologische vondsten in verspreide artikelen in het Nederlandsch Kruidkundig Archief. Het Révision
des Champignons (1897), in het Frans geschreven en zonder Nederlandse namen, is de bekroning van
Oudemans’ mycologische inspanningen.
93. Bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek NNBW, p. 1396, 1397.
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namen.94 Hun werk is te zien als een exponent van een nieuw ingetreden fase in de
botanische wetenschap: de verzelfstandiging van de mycologie.
Na de vereniging met de Zuidelijke Nederlanden in 1815 waren door koning Willem I
drie universiteiten gesticht, in Gent, Luik en Leuven, wat de tuinbouwkundige en botanische ontwikkeling sterk stimuleerde. In 1829 werd tevens in Brussel het Nationaal
Herbarium der Nederlanden gevestigd, dat daar echter een heel kort leven had, omdat
het met de onafhankelijkheid van België in 1830 mee naar Nederland werd genomen
(Lawalrée 2001, p. 245).
Het België van na 1830 kende gedurende deze 19de eeuw veel belangrijke botanische uitgaven, waaronder ook uitgaven over paddenstoelen, zoals Plantae
Cryptogamicae quas in Arduenna collegit (1830-1837, 4 afleveringen met elk 100 planten) van Marie-Anne Libert, een van de eerste vrouwelijke fytopathologen (plantenziekten-wetenschapper); Herbier cryptogamique ou collection des plantes cryptogamiques
qui croissent en Belgique (1845-1860, 28 afleveringen met elk 50 planten) van GerardDaniel Westendorp (1813-1868, Belgisch mycoloog van Hollandse ouders) en AntoineCharles-François Wallays (1812-1881).
Samenwerking tussen botanisten van beide landen is er ook. Voor de totstandkoming van Prodromus Florae Batavae wordt als auteur van het paddenstoelgedeelte de
hiervoor genoemde Daniël Westendorp aangezocht. Prodromus Florae Batavae, deel II,
pars III en IV, uit resp. 1858 en 1866, geeft een overzicht van de dan ruim 1300 bekende
paddenstoelen95 in Nederland (inclusief ascomyceten en slijmzwammen). Door het werk
van Persoon en Fries in het begin van de 19de eeuw is indeling en classificatie van paddenstoelen sterk uitgebreid.96 Westendorp werkt zijn indeling uit met behulp van een nog
meer gedetailleerde onderverdeling.97			
De beschrijving zelf van de paddenstoelen in de Prodromus Florae Batavae
is in het Latijn gesteld en Nederlandse namen van paddenstoelen worden niet vermeld.
Afgezien van de Flora Batava, waarin wél Nederlandse namen worden vermeld, richten
94. H.C. van Hall wijdt losse studies aan rhizomorphen en aan het onderscheid tussen brandkoren en
het zwart bij graan. Hij beschrijft in deel 7 en deel 8 van de Flora Batava, waarvan hij in die jaren de
samensteller was, in beide delen maar één paddenstoel. Illustrator was Van der Trappen die pas in 1836
als medisch student aan de Hogeschool van Utrecht via een prijsvraag bekend raakte bij de auteurs van
de Flora Batava (van der Trappen 1839, inleiding)
95. Ter vergelijking: Houttuyn (1783) kende ca. 90 soorten, Schuurmans Stekhoven (1818) behandelde
226 soorten. Destrée (1901) zal ca. 950 namen noemen van (hogere) paddenstoelen die in Nederland
voorkomen.
96. In de Synopsis Methodica Fungorum van Persoon (1801) is de onderverdeling als volgt: aantal
Classes: twee. Deze hebben beide drie Ordines. De Ordines omvatten in totaal 72 Genera. De Genera
hebben in totaal 1534 Species.
97. In het deel van de Prodromus Florae Batavae door Westendorp is de Subclassis Fungi onderverdeeld in ordines, tribus, series en subgenera. Zo bevat de Ordo Hymenomycetes o.a. de Tribus Agaricini, waaronder o.a. de groep van Agaricus valt. Agaricus is weer onderverdeeld in diverse Series, zoals
bijv. Leucospori [witsporige] of Melanospori [zwartsporige] enz. die op hun beurt weer Subgenera
bevatten. Onder de Subgenera staan dan uiteindelijk de Species genoemd.
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de auteurs van de andere bovenstaande werken zich niet zozeer op een Nederlandstalig
publiek, maar eerder op mycologische vakbroeders (en enkele –zusters). Wel wordt in de
Prodromus Florae Batavae in het Nederlands vermeld waar de paddenstoelen voorkomen ( “in weilanden, aan wegen enz., gezellig”98) en in welk herbarium een exemplaar
bewaard wordt.
Caroline E. Destrée, In Nederland groeiende hoogere zwammen (1901)
Pas aan het eind van de 19de eeuw komt er weer opnieuw belangstelling voor Nederlandse
namen van paddenstoelen, nu met de in 1897 door de Nederlandsche Botanische
Vereeniging voorgenomen uitgave van een Nederlands werk over paddenstoelen door
een van de eerste Nederlandstalige vrouwelijke mycologen, de Belgische Caroline E.
Destrée (1830-1910), die eerder mycologische studies publiceerde in Bulletin de la
Société Royale de Botanique de Belgique.99 Haar uitgave over In Nederland groeiende hoogere zwammen100 verschijnt in 1901. Dat Destrée’s bijdrage in deze niet geheel
zonder problemen verliep, toont het conflict dat rond deze publicatie met de botanische
autoriteit Oudemans ontstond.101 Het vergde duidelijk enige stuurmanskunst van het
98. De term ‘gezellig’ in de Prodromos Florae Batavae is ontleend aan het Duits, waar het ook in
hedendaagse Duitstalige mycologische werken wordt gebruikt in de betekenis van ‘talrijk en dicht
opeengroeiend’.
99. In Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique publiceert zij samen met Mariette Rousseau-Hannon in 1879 een Catalogue des Champignons observés aux environs de Bruxelles; in 1885
Florale mycologique des environs de Bruxelles, en 3 Contributions à la flore cryptogamique. Rond
1900 volgen nog enkele uitgaven over paddenstoelen in Costa Rica.
100. Naast een aantal bijdragen (in het Frans) in het Nederlandsch Kruidkundig archief over o.a. de
paddenstoelen rond Den Haag geeft zij ook een bewerking van het geslacht van de Geasters (Lütjeharms 1933, p. 126).
101. Het Bestuur van de Nederlandsche Botanische Vereeniging besloot Oudemans, die de correctie
van het werk op zich zou nemen van zijn taak te ontheffen.“ Uit de gevoerde gedachtenwisseling tusschen beide partijen en het Bestuur bleek dat deze zaak aanleiding gaf tot een zeer onverkwikkelijken
strijd tusschen Prof. Oudemans en de Schrijfster, zoodat eindelijk de hoop moest worden opgegeven
om tot eene bevredigende oplossing te geraken en het Bestuur inziende dat Prof. Oudemans onder de
gegeven omstandigheden meer en meer tegenzin kreeg in de taak die hij had op zich genomen, hem van
zijne verplichtingen ontsloeg, ten einde zoo een einde te maken aan een voor alle betrokken partijen
hoogst onaangenamen en voor de Vereeniging geheel nutteloozen strijd. (…). Anderen waren meer het
gevoelen van den Heer Schipper toegedaan, dat Mej. Destrée zeer zeker den moreelen steun der Vereeniging op niet minder prijs zou stellen dan den finantieelen en dat de Vereeniging dus verplicht was
zooveel mogelijk de uitgave te doen plaats hebben op de wijze zooals oorspronkelijk met Mej. Destrée
was overeengekomen. De Heer Schipper meende dat dit ook wel uitvoerbaar zoude zijn, daar immers,
naar het scheen, grove onjuistheden in het manuscript niet voorkomen en er voor het corrigeeren van
kleine fouten, die op zich zelf niet zoozeer ernstig waren, toch wel iemand anders gevonden zou kunnen
worden. Spreker had hier op het oog de Heer F. W. van Eeden en mocht deze die taak niet alleen op
zich willen nemen, dan zou er in ons land of in België wel iemand zijn, die hem daarbij behulpzaam
kon zijn. (…) De Voorzitter antwoordde hierop den Heer van Eeden reeds gepolst te hebben, en meende
dat deze zich wel bereid zou verklaren die taak op zich te nemen. Nadat met algemeene stemmen was
uitgemaakt dat de omstandigheden eischten dat in deze zaak een nieuw besluit moest genomen worden,
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toenmalige bestuur om een en ander in goede banen te leiden.
In Destrée’s In Nederland groeiende hoogere zwammen worden alle paddenstoelen voorzien van een Nederlandse naam. Zij gaat in de inleiding uitgebreid in op
wat paddenstoelen zijn, op de verschillende groepen van “hoogere zwammen” en op
de families en geslachten van paddenstoelen die op dat moment bekend zijn.102 Ze geeft
daarnaast aanwijzingen voor het verzamelen en drogen ervan. Ook bij haar zijn de
meeste namen een vertaling van de wetenschappelijke, Latijnse naam, maar niet alle. Ze
vermeldt de herkomst van de tegenwoordige officiële Nederlandse naam Biefstukzwam
voor Fistulina hepatica: “Het is een merkwaardige zwam, wier uiterlijk eenigszins aan
biefstuk doet denken, en bij de Engelschen dan ook onder den naam van beef-steak
fungus bekend staat.” (Destrée 1901, p. 15).
Destrée is de eerste die in het Nederlands een (korte) bespreking wijdt aan de
groep der ascomyceten, de grote groep van (meest) buitengewoon kleine paddenstoelen.103 Zij gebruikt in haar uitleg niet de benaming paddenstoelen, maar consequent het
woord zwam. In de Nederlandse namen hanteert zij meestal de Latijnse genusnaam en
noemt bijvoorbeeld bovengenoemde ”beef-steak fungus” in het Nederlands “lever fistulina”.
In 1908 ten slotte wordt, vanuit de Botanische Vereeniging, de ‘Nederlandse
Mycologische Vereeniging’ opgericht, waarmee de verzelfstandiging van de Nederlandse
mycologie, die drie en een halve eeuw eerder in de Zuidelijke Nederlanden is ingezet,
trachtte de Heer Schipper aan de beide meeningen die onder de leden heerschten uitdrukking te geven
in het volgende voorstel: “Het werkje van Mej. Destrée worde van wege de Vereeniging uitgegeven
geheel zooals op de Vergaderingen te Zutphen en Leiden in 1897 en 1898 gehouden, besloten is, doch
met dien verstande dat het Bestuur der Vereeniging eerst één of meer Correctoren vinde aan wie de
taak die Prof. Oudemans op zich had genomen worde overgedragen”. In stemming gebracht werd dit
voorstel met 5 stemmen (één blanco) aangenomen” (Bron: Ned. Kruidkundig Archief, derde Serie, 2de
deel, 1e stuk aug. 1900, p. 52-55).
102. Doelstelling is “de moeielijkheden te verminderen, die voor den aanvanger aan de studie van de
hoogere zwammen verbonden zijn, en hem het determineeren van deze gewassen te vergemakkelijken..
Wij beoogden eene uitsluitend voor liefhebbers en beginnenden geschreven handleiding (…) bestemd
om zonder behulp van den mikroskoop gebruikt te worden (…)” (Destrée, 1901, p. V, VI).
103. “Een tweede zwamgroep is die der Ascomyceten of ascuszwammen, welke haar naam verschuldigd is aan de wijze waarop haar sporen ontstaan. Deze zijn niet naakt, zoals bij de Basidiomyceten,
maar in cellen, asci, sporebuizen, sporeblazen of sporezakken genoemd, opgesloten, welke zich bij rijpheid der sporen aan hun top openen (zeldzamer vervloeien ze), en de sporen wegspuiten (…). Hoewel
zeer omvangrijk, bestaat deze groep toch hoofdzakelijk uit zeer kleine en microscopische zwammen, en
indien wij er hier melding van maken, is het omdat de vertegenwoordigers van enkele harer geslachten,
wat uiterlijken vorm betreft, veel overeenkomst hebben met sommige Basidiumzwammen, waarmede zij
gemakkelijk verwisseld zouden kunnen worden, indien niet tot een microscopische onderzoeking van
haar sporenvorming werd overgegaan. Om deze verwarring te voorkomen, geven wij in het aanhangsel
de beschrijving van de voornaamste dier geslachten. De daarbij gevoegde tekeningen zullen, hopen
wij, allen twijfel opheffen en het mogelijk maken, ze ook zonder behulp van het microscoop te rangschikken” (Destrée, 1901, p. 32-33).
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een feit wordt.104 De Nederlandse naamgeving van paddenstoelen die in de anderhalve
eeuw ervoor eigenlijk vooral ‘secundair’ was en voornamelijk bestond uit het herhalen
van de bestaande namen en vertaling van de Latijnse namen, richt zich in de 20ste eeuw
vanuit deze Vereniging al snel op het vinden van voor iedere paddenstoel ‘een geschikten
naam’, waarvan het Het Paddestoelenboekje in 1913 door Catharina Cool & H. van der
Lek als eerste blijk zal geven.105 Deze ontwikkelingen vallen echter verder buiten het
bestek van dit onderzoek.

										

104. In België worden uiteindelijk in 1946 de ‘Antwerpse Mycologische Kring’ (AMK) en ‘Le Cercle
de Mycologie de Bruxelles’ opgericht, beide als een afdeling van de ‘ Société Mycologique de France’,
die in 1884 was opgericht. De AMK werd vanaf 1963 een Vlaamse vzw (Vereniging zonder Winstoogmerk) die later het Predikaat ‘Koninklijk’ kreeg en daarmee de naam KAMK ging dragen. In 2008 zijn
de vier Vlaamse mycologische verenigingen uit vier verschillende provincies omgevormd naar KVMV,
waarbij de vzw-structuur van KAMK behouden bleef, inclusief de eerste K van ‘Koninklijke’. ‘Le
Cercle de Mycologie de Bruxelles’ is ook tegenwoordig nog geassocieerd met ‘Société Mycologique
de France’.
105. “Wij hebben in dit boekje zooveel mogelijk aan iederen paddenstoel een Hollandschen naam
gegeven, omdat we maar al te goed weten hoe afschrikwekkend op velen de wetenschappelijke namen werken; en volkomen terecht. (…) Maar ’t valt lang niet mede voor ieder een geschikten naam te
vinden! En het is eigenlijk ook niet de manier, want zoo’n naam wordt licht óf gekunsteld, gezocht, óf
zoo’n beetje poëterig, wat ook niet leuk is. (…) Daarom hebben we maar ons best gedaan eenvoudige,
vrij nuchtere namen te vinden(…). Niet altijd slaagden we hierin naar wensch (…)” (Cool & van der
Lek 1913, p. 31).
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III B. Woordenboeken, Encyclopedieën en Vaktechnische Handboeken
1600-1900
Het Etymologicum teutonicae lingua uit 1599 van Kiliaan (zie vorig hoofdstuk) heeft
eeuwenlang grote invloed gehad op de latere woordenboeken waarin het Nederlands
centraal staat. Het werk kende veel herdrukken en werd de basis van alle belangrijke
latere woordenboeken. In 1976 begint de ‘Inleiding’ in de tiende druk van de Grote
Van Dale nog met de zin: “Het woordenboek van Van Dale knoopt aan, zoals de meeste
dergelijke werken, bij een lange traditie, die voor het Nederlands ten slotte teruggaat
op het beroemde woordenboek van Cornelis Kiel of Kiliaan, Etymologicum teutonicae
linguae” (Van Dale, 1976).
Hadrianus Junius Nomenclator Omnium Rerum (1567)
Het systeem dat Kiliaan hanteerde in zijn woordenboeken106 overleefde met succes de
eeuwen na hem. Anders was het met het 8-talige woordenboek van Hadrianus Junius,
Nomenclator Omnium Rerum, dat in het jaar 1567 uitkwam. Het is ingedeeld in ruim
80 thema’s en is daarbinnen alfabetisch geordend.107 Op zoek naar namen voor paddenstoelen is het dus even puzzelen waar je die kunt vinden. Junius heeft ze gerangschikt
onder de ‘Frumenta’, Vruchten. Hij geeft bij ‘fungus’ p. 98 de volgende korte uitleg: ‘Al.
Pfifferling oder Schwamm, belg. Campernoelle’.108
Jan Amos Comenius, Ontsloote Deure der Taalen, (1631, 1643)
Een woordenboek waarin het Nederlands niet voorop stond, maar dat vooral bedoeld was
om Latijn te leren, is het Janua linguarum reserata, met in het Nederlands de poëtische
titel: Ontsloote Deure der Taalen, van Comenius (1643). Jan Amos Comenius (15921670) was Tsjechisch/Moravisch van afkomst en studeerde in Heidelberg filosofie en
106. Kiliaan geeft steeds als ingang een Nederlands woord, met een vertaling in het Latijn, aangevuld
met een uitgebreide verklaring of toelichting. Kenmerkend bij Kiliaan is het element van de taalvergelijking: ‘vergelijking met andere woordenboeken’. Zijn uitgaven werden aangevuld met etymologische
kanttekeningen en regionale aanduidingen bij streekwoorden (zie ook Hoofdstuk II).
107. “Naast (…) alfabetische woordverzamelingen bestonden er ook systematisch ingerichte glossaria,
die geordend waren naar onderwerp, bijvoorbeeld de namen voor vissen, vogels, bomen of ziekten Van
deze systematische woordenboeken is de Nomenclator omnium rerum (Namenlijst van alle zaken) van
Hadrianus Junius ofwel Adriaen de Jonghe uit 1567 wel de belangrijkste rtegenwoordiger. Junius (…)
gaf in dit woordenboek als eerste regionale varianten van het Nederlands aan, bijvoorbeeld room ‘Hollands en Vlaams’, zaen ‘Brabants’. Gebruikers van het woordenboek werden hierdoor geattendeerd op
de regionale beperktheid van bepaalde woorden, en ze konden hun woordkeus hieraan aanpassen, als
ze dat wensten” (van der Sijs 2004, p. 354).
108. Hadrianus Junius’ indelingssysteem naar betekenisvelden heeft op papier de tijd niet overleefd,
maar blijkt nu in het digitale tijdperk juist uitermate bruikbaar.
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theologie. Ook hij moest vluchten voor de godsdiensttwisten in zijn tijd en kreeg in 1656
gastvrij asiel in Amsterdam, waar hij de kans kreeg te schrijven en te publiceren. De eerste druk van Janua linguarum reserata, zijn bekendste werk, kwam in 1631 uit, en werd
in de decennia daarna vervolgens vertaald in 12 Europese en enkele Aziatische talen. Het
werk is bedoeld “om te gelijck met de Dingen selbe / de Latijnsche Taal beknoptelijck
te leeren”. Het Latijn staat steeds in de ene kolom vermeld en de vertaling in de andere.
In de eerste versies staat: “Boleti, tubera, capreolini, & ruffuli inter fungos praestantissimi sunt (Duyvelsbrodt / padstolen / kampernoelien / boevijsten/ zyn de beste onder
de wilde stoelen)”. In een latere versie (door Seidelius 1691, par. 82, p. 21) vermeldt
hij: “Aerdbuyle, Campernoelien ‘sommige eetbaer’: Kleynronde (Boleti), Geitstoeltjes,
Spongiekens, Bruyntjes, Peperling, ‘andere vergiftig en schadeljik’ : Vliegenstoelen,
Bovyst.” Opvallend is hier het woord ‘peperling’ dat na 1600 niet meer voorkomt en in
het laatste kwart van de eeuw daarvoor in de woordenboeken van Kiliaan al werd geduid
als ‘Ger. Sax.’, afkomstig uit het Duitse taalgebied. Het wijst op een Duitse invloed in
het werk van Comenius, die door een Oost-Nederlandse bewerker kan zijn ingebracht.109
Willem Sewels Groot Woordenboek der Nederduytsche en Engelsche 		
taalen (1691)
Woordenboeken in de zin van letterlijke vertalingen van woorden van de ene taal in de
andere waren in deze periode uitsluitend bedoeld als hulp bij vertaalwerkzaamheden.
Ze leveren op het gebied van paddenstoelen en hun namen dan ook geen extra informatie. Een voorbeeld is het Groot woordenboek der Nederduytsche en Engelsche taalen
van Willem Sewel, verschenen in 1691, waarmee hij zijn naam vestigde (van der Sijs
2004, p. 424). Het wordt verschillende malen aangevuld en herdrukt. Een veel latere
bewerking, de 2de vermeerderde druk van zijn Volkomen Woordenboek der Engelsche en
Nederduitsche Taalen door Egbert Buys uit 1766, vermeldt voor paddenstoelen (in het
2de deel) alleen kampernoelje en paddestoel.110
Uit 1729 stamt een van de vele herdrukken van een Dictionarium Tetraglotton
novum van Matthias Martinez, een woordenboek in vier talen: Latijn, Grieks, Frans
109. Deze Nederlandse namen staan oorspronkelijk in de uitgave van 1666, waarvan de Latijnse tekst
door Comenius zelf werd herschreven, omdat hij niet tevreden was over de Latijnse tekst van de eerdere
uitgave. Beide uitgaven werden gebruikt als basis voor de bewerkingen in de (vele) andere talen. Deze
‘Belgica versione’-bewerking van 1666 werd vervaardigd onder leiding van de Poolse vluchteling Seidelius en werd gedrukt door Wolters, boekverkoper in Amsterdam. Een aantal Nederlandse woorden
in deze uitgave verraden tevens een Gelders-Overijsselse en een Groningse herkomst. Heeroma (1961)
suggereert o.a. dat de Groningse woorden wellicht door Seidelius zijn ingebracht, die zeven jaar in
Groningen woonde en werkte; de andere oostelijk-Nederlandse woorden zouden zijn ingebracht door
een redacteur die uit oost-Nederland kwam. Comenius zelf heeft geen teksten in het Nederlands geleverd (Heeroma 1961, p. 247-273). Het woord padstolen dat in een van de versies wordt gebruikt voor
paddenstoel bijv. wijst op een noordelijke of Groningse herkomst.
110. Sewel was afkomstig uit een vanuit Engeland naar De Nederlanden verhuisde Quakers familie. Het woord ‘Sjampinion’, in het Engels, voor ‘mushroom’, is een van de waarschijnlijk weinig
voorkomende voorbeelden van in de spreektaal gebruikte woorden voor paddenstoelen.
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en Nederlands (‘belgica’). Ook hier vinden we vooral de algemene benamingen voor
paddenstoelen, zoals in het lemma Agaricum - “(….) Een boom-campernoilie”, en het
lemma fungus – “champignon, potiron, campernoelie / duyvelsbroodt”.
De belangrijke rol die de woordenboeken van Kiliaan speelden tot in de 17de
eeuw, wordt in de 18de eeuw vervuld door grote encyclopedie-achtige ‘woordenboeken’
op verschillende deelgebieden. Hieronder wordt ingegaan op een tweetal vaak herdrukte
en gebruikte werken.
Noël Chomel, Algemeen Huishoudelyk Woordenboek (1743 – 1778)
Het oorspronkelijke werk van Noël Chomel verscheen in het Frans onder de titel
Dictionnaire (1e druk 1709). Noël Chomel (1633-1712) was een geestelijke met belangstelling voor landbouw. De Dictionnaire kwam in 1743 uit in het Nederlands onder de
titel Huishoudelyk Woordboek vervattende vele middelen om zyn Goed te vermeerderen
en zyne Gezondheid te behouden.111 Het werk gaf overvloedige informatie over een zeer
groot aantal praktische huishoudelijke zaken zoals het verzorgen van vee, het houden
van bijen, het stekken van bomen, enz. Een belangrijk deel van het werk gaat, zoals de
titel al aangeeft, over de vraag hoe men gezond kan blijven of worden. Van het werk
verschenen diverse vermeerderde edities, van uiteindelijk 9 delen.
In de eerste versie van 1743 en in de 2de versie van 1767 (in 3 delen, verzorgd
door J. Schuer en A. Westerhof) wordt aandacht besteed aan Agaricus en aan korenbrand.
In het tweede deel is er ook uitgebreid aandacht voor de ‘champignons’, zoals paddenstoelen daarin genoemd worden, en worden diverse recepten geleverd voor het bereiden,
inmaken en drogen ervan.112 In de 3de vermeerderde uitgave door J. de Chalmot”, die
vanaf 1778 tot 1793 als “Vervolg op ...” verscheen in 9 delen, is de paddenstoelkennis
aanzienlijk toegenomen. De auteur beschrijft onder ‘Paddestoelen’ (Chomel 1792, deel
8, p. 5417-5419) de op dat moment bekende stand van zaken, waarbij hij alle belangrijke
schrijvers over paddenstoelen, zoals Gleditsch, Micheli, Haller, Tournefort en Linnaeus
aanhaalt. Hij beschrijft eetbare melkzwammen en op zelfs bijna poëtische wijze ook de
(een) inktzwam.113 Ook gaat hij in op de nieuwe methoden van indeling bij de diverse
111. De titel van de uitgave in 1767 was nog langer en luidde: “Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-,
Zedekundig- en Konst- Woordenboek, vervattende veel middelen om zijn Goed te vermeerderen en zijn
Gezondheid te behouden”.
112. Chomel 2de vermeerderde druk, deel 2, levert tevens nog een andere betekenis onder het lemma
‘Fungus’, namelijk gezwel (zie ook Hoofdstuk I, p. noot 21) en noemt ook de Fungus chirurgorum,
welke bij hem de ‘Bovist’ is.
113. Chomel schrijft: “Evenwel zyn ’er, die de vogtigheid meer beminnen dan anderen, ten minste meer
inzuigen, weshalve zy Hydrophori genoemd worden, als een waterig vogt, veelal zo zwart als inkt,
latende afdruipen uit het hoedje, ’t welk dus versmelt en rottende verdwynt. Dit zyn veelal ondeugende Mestzwammen, van een zeer bederflyken aart, welke Schaeffer deswegen Waterzwammen noemt”
(Vervolg op (..) 1792, 8e deel (=15de deel), p. 5417). Een andere auteur bij wie de Nederlandse naam
‘waterzwammen’ worden aangetroffen, is, 10 jaar later, Vietz (1806, p. 155). Chomel en Vietz ontlenen
de term aan Houttuyn (1783). Zie ook hiervoor, onder Houttuyn.
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auteurs, om daarbij te eindigen met het overzicht van Linnaeus.114 Hij ontleent erg veel
aan Houttuyns Natuurlijke Historie uit 1783, zoals bijvoorbeeld de letterlijk overgenomen beschrijving van een op wilg groeiende Boletus suaveolens:115
“Welriekende zwam: Zwam, die ongesteeld is, van boven glad, der Wilgenboomen.
In Sweeden wordt deeze, by de Helsingers Saliefock geheeten, om dat sy aan de
Wilgen groeit. Men kentze aan haaren aangenaamen reuk, en zy wordt van de
Lappen en Wermelanders tot bevalligheid gedragen. Ook dient zy, tusschen de
Kleederen gelegd, tegen de Myten, zegt Linnaeus.”
Chomels Huishoudelyk woordenboek is op de hoogte van de ontwikkelingen in de botanie, en noemt de Eickenzwam, Linnaeus’ benamingen volgend, Fungus igniarius. “Een
zoort van kampernoelje, die niet alleen op oude eicke-stammen en takken, maar ook op
meer andere oude boomen, als boeken-, berken- en noote-boomen, enz. groeit” (Chomel
1778, E-H, p. 608). Daarnaast behandelt hij ook het bereiden van tondel uit de eikenzwam “waar toe dezelve zeer bekwaam is, en behoorlijk bereid zijnde, ligtelijk vuur vat”
(2de deel, E-H, p. 609):
“Snijd het buitenste harde en taaije gedeelte van deeze swammen af, en deelt ze in
dunne stukken; legt ze vervolgens eenige dagen te weeken in een loog van asch, en
kookt ze daar na helder in die loog; gekookt en wel gedroogt zijnde, klopt ze ter
deegen met een houten hamer, zo dat ze heel zagt worden, en een stukje daar van
door een vonk van ’t vuurslag terstond vuur vatten: Anderen kooken ze in een loog
van salpeter; en nog anderen in pisse, het welke ook goed is; het koomt ’r maar
hooftzaakelijk op aan, dat de swam door kooking en klopping wel zagt gemaakt
zij: Deeze bereide swam heeft doorgaans een bruinagtige koleur, en is heel zagt”
Philipp Nemnich, Allgemeines Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte 		
(1793, 1794, 1797)
Philipp Andreas Nemnich, Duits encyclopedist en lexicograaf, die in Duitsland leef114. “Omtrent de Geslachtsverdeeling der paddestoelachtige Planten is, gelyk omtrent anderen, een
aanmerkelyk verschil tusschen de Autheuren. Tournefort hadt er van gemaakt agt Geschlachten, welken
hij, naar de gestalte, met benaamingen onderscheidde. Michelius schiftze naar de groeijing, van enkeld
of byééngevoegd, takkig of niet takkig te zyn, den Steel geringd of niet geringd, het Hoedje gestreept of
ongestreept te hebben, enz. Dillenius hadze in de genen die Hoedjes of geen Hoedjes hebben, en deeze
wederom naar de plaatigheid, pypigheid en gestalte onderscheiden. Linnaeus geeft er van op, deeze
tien volgende Geslachten, in twee Rangen (…)” (Chomel, Vervolg op (..) 1792, 8e deel (=15de deel), p.
5419).
115. Chomel, Vervolg op…Deel 9, 1793, onder ‘Zwam’, p. 6712. Zie ook Houttuyn Natuurlijke historie, 1783, p. 629. Houttuyn ontleent deze paddenstoel aan Linnaeus (Systema naturae, 10e editie,
1759, p. 1350) en zegt: “Boletus suaveolens (...) B. acaulis, superne laevis, salicinus). Linnaeus kende
ongetwijfeld deze paddenstoel uit Zweden. Het gaat hier waarschijnlijk om Haploporus odorus, die
in Zweden voorkomt en niet om Trametes suaveolens, Anijskurkzwam, die in onze streken voorkomt.
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de van 1764 tot 1822, verzorgde diverse woordenboeken op het gebied van Handel en
Natuurwetenschappen. Zijn Allgemeines Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte, een
uitgebreide encyclopedie op het gebied van de natuurwetenschappen (1793), geeft een
ruim overzicht van de dan bekende paddenstoelen. Het steunt ook weer voor een belangrijk deel op het werk van Houttuyn.
Nemnich verzorgde daarnaast ook een aantal Handelswoordenboeken (1795 en
1797). Deze geven – met equivalenten van alle woorden in 12 Europese talen116 – tevens
een boeiend inkijkje in de handelswaar die in die tijd door heel Europa verscheept en versleept werd. Uit Nemnichs woordenboeken, maar ook uit andere woordenlijsten wordt
duidelijk dat ook paddenstoelen verhandeld werden, al gebeurde dat wellicht niet op heel
grote schaal. Vooral paddenstoelen voor medicinale en ‘praktische’ doeleinden staan op
de lijst, zoals de bekende Agaricus, hier met de toevoeging ‘trochiscatus’, die duidt op de
bewerkte vorm (zie Hoofdstuk I), welke gebruikt wordt in recepten om geneesmiddelen
te maken, zoals bijvoorbeeld te lezen is in de Nederlandstalige Pharmacopaea van 1683.
Nemnichs Handelswoordenboek (1797) noemt behalve Agaricus ook nog o.a. morieljes,
tondel, judasoren, truffels, eikenzwam en kampernoeljes. Paddenstoelen maken dus rond
1800 een gewaardeerd deel uit van de door heel Europa verkochte handelswaar. Niet
genoemd bij Nemnich, maar wel in de encyclopedie van Chomel, is de Vliegdoodende
kampernoelje: “te Frankfort en elders, in Duitschland, worden deeze Zwammen op de
markt te koop gebracht, om de Vliegen en Muggen te dooden” (Chomel 5de deel 1790, p.
3787). Ook Chomel ontleent zijn kennis in deze aan Houttuyn.
Vaktechnische Handboeken
In vaktechnische uitgaven wordt aandacht besteed aan paddenstoelen die vooral economische schade veroorzaken. Dat geldt niet alleen voor het moederkoren en andere
graanaantastingen, die veel problemen in de landbouw veroorzaakten (zie hoofdstuk IV).
Het geldt ook voor aantastingen van hout, waarvan de Huiszwam (Merulius lacrymans)
het meest schadelijk is. Hij wordt tussen 1762 en 1869 zeker acht maal vermeld in vaktechnische handboeken over hout. De vroegste vermelding lijkt te staan in Proefkundige
beschouwingen, van den Aard, Hoedanigheid, en Sterkte van het Timmer-hout van C.
Krayenhoff uit 1762, uitgegeven in ’s Gravenhage: “Als het hout met deze gebreeken,
(…) verwerkt word, ziet men zulk werk spoedig vergaan, het word schroft, en geeft zeker
gewas uyt, ‘t geen niet kwalyk gelykt na Champignons of zwam” (p. 18). De zwam veroorzaakte in de 17de en 18de eeuw grote schade in het houtwerk van schepen en huizen.
In het hiervoor al genoemde Nemnichs Allgemeines Polyglotten-Lexikon der
Naturgeschichte I, komt de Huiszwam onder de Latijnse naam Boletus lacrymans ook
voor, maar Nemnich geeft geen Nederlandse naam. De Engelse benaming luidt ‘(vulgo)
dry rot’ en Nemnich voegt daar aan toe: “Wächst in Kellern an den Balken” (Nemnich
1793, p. 635).
In botanische werken wordt de Huiszwam in 1818 bij Schuurmans Stekhoven
116. Het equivalent van de woorden wordt vermeld in de volgende talen: Engels, Hollands, Zweeds,
Deens, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Pools, Duits, Latijn.
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genoemd, die alle paddenstoelen met ‘aderen’ Merulius noemt (en daarmee ook de
Gele champignon/ cantharel tot deze groep rekent).117 De 7de soort van deze groep is de
‘Verwoestende Merulius’. Deze is:
“cirkelrond, ingeworteld, goudkleurig, met gekrulde, naar het middelpunt in
plooitjes afloopende vouwen, en tusschengestelde, van binnen witte, enigszins
gebundelde, gesteelde knobbeltjes. Komt voor op vochtige houten vloeren, en
spintig hout.” (Schuurmans Stekhoven 1818, p. 239).
De Bouwkundige leercursus van Storm van ’s Gravensande ten behoeve van de
militaire genietroepen (1845) en het Bouwkundig Woordenboek (1848) van G. Pijtak, uitgegeven in ’s Hertogenbosch, vermelden de zwam in min of meer gelijke bewoordingen:
“Ook wel huiszwam, duivelsbrood of paddestoelen genoemd is een soort van bederf, hetwelk zich aan het hout vertoont, wanneer zulks op vochtige plaatsen gesteld is” (Pijtak
1848, p. 671). Beide handboeken geven aan wat er aan te doen is:
“Vooral de vloerribben van den beganen grond zoodanig te plaatsen, dat dezelve
aan een vrijen luchtstroom kunnen worden blootgesteld. Het bestrijken van het
hout met een oplossing van chloorkwik, salomoniac en regenwater; het bestrijken
met ijzervitriool, met kopervitriool, met verdund zwavelzuur en met zoogenaamde zoutslijm, zijnde het overblijfsel uit de pannen of ketels der zoutziederijen.”
(Pijtak 1848, p. 671).
Ook eind twintigste eeuw zijn er gevallen bekend van huizen waarvan het houtwerk
door leegstand tot en met de dakspanten was aangetast door de huiszwam (van der Putte
2001, p. 23). De zwam is tegenwoordig beter beheersbaar dan in vroeger eeuwen, maar
op internet wordt ook in 2020 nog volop geadverteerd om uw ‘huiszwam-probleem’ op
deskundige wijze te mogen verhelpen.

117. In zijn tijd is er nog veel onduidelijkheid over de indeling van paddenstoelen, zoals valt op te
maken uit het voorbericht van Schuurmans Stekhoven: “de cryptogamen (…) heb ik noodig geacht,
naar de zeer naauwkeurige beschrijving van G. Sprengel in te rigten, naardien er nog geen vervolg op
dat Synopsis Plantarum, hetgeen deeze afdeeling zoude behelzen, door Persoon is uitgegeven, en na de
laatste uitgave van het Systema Vegetabilium, veele Cryptogamia’s ontdekt zijn, welke of in het geheel
niet, of zeer duister beschreven zijn” (Schuurmans Stekhoven 1818, deel II, Voorberigt, p. 2). In zijn
indeling van de paddenstoelen vervolgens somt hij elf soorten Merulius op. De 7de soort is de Verwoestende Merulius, Merulius vastator (p. 218).
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III C. Geneeskunde en paddenstoelen 1600-1900
In de eeuwen vóór 1600 behoorde de kennis van de planten vooral tot het vakgebied van
de geneeskunde, maar vanaf 1600 verschoof dit steeds meer naar de zich ontwikkelende
wetenschap van de botanie. Daar vindt ook de toename in kennis over paddenstoelen
plaats, terwijl het erop lijkt dat deze ontwikkelingen min of meer aan het medisch handelen en de medische praktijk voorbij gaan. Wanneer de paddenstoel dan toch in de
meer algemene medische geschriften voorkomt, is er eigenlijk altijd sprake van een
teruggrijpen op oude kennis, en deze deels aan de klassieke schrijvers ontleende kennis
blijft men min of meer herhalen. Zo vermeldt Carolus Battus,118 niet gehinderd door al te
veel kennis van paddenstoelen, in zijn Medecyn-boec uit 1624 (heruitgave van 1589) de
aloude tot de verbeelding sprekende hertenzwam (Elaphomyces): “Boletus, ofte Boletus
cervi, (…) een sonderlinghe soorte van Sponszen diemen eten can”, en “uutwassinge van
Boomen (1624, p. 617).
Ook in het (Latijnse) werk van de Duitse arts Hadrianus Mijnsicht uit 1638, het
in Lübeck uitgegeven en in 1641 in Leiden heruitgegeven Thesaurus et Armamentarium
medico-chymicum, komt een enkele paddenstoel voor. Naast Agaricus (een vijftal recepten) wordt ook nu weer Boletus cervini (eveneens in een vijftal recepten) 119 vermeld,
bijvoorbeeld in Aqua theriacalis bij problemen in de ledematen (p. 293), en in Confectio
magnanimitatis, een middel ter verhoging van de potentie (p. 210, 211). Fungus Betulini
wordt gebruikt in Pilulae stypticae, pillen die de patiënt rustig maken en helpen in slaap
te komen (p. 146).120 En Van Sterbeeck (1675, p. 276) maakt in 1675 melding van het
heilzame gebruik van Phallus hadriani tegen reuma en jicht in de voeten.
In de Republiek verschijnt vanaf 1636 het drieluik over de gezondheidsleer van de al
eerder genoemde Joh. van Beverwijck (1594-1647) Schat der gesontheyt (1636), zijn
Schat der ongesontheyt (1643) en Heelkonste (1645) waarin veel informatie over de
werking van verschillende planten is opgenomen. “Dit drieluik gold als een medische
vraagbaak en was de eerste complete gezondheidsleer in het Nederlands voor een breed
(leken)publiek” (van der Sijs, 2004, p. 304). Over paddenstoelen was hij, zoals hiervoor
118. Battus werd rond 1540 geboren in Hamburg, waar hij zich korte tijd vestigde als geneesheer. Rond
1578 trok hij naar Antwerpen, waar hij als protestant godsdienstvrijheid genoot. In 1585 is hij daar
volgens de spaarzame bronnen in ieder geval nog geneesheer. Daarna trok hij naar het noorden, en werd
geneesheer in Dordrecht en later Amsterdam, waar hij waarschijnlijk rond 1617 stierf (Vandevelde
1933, p. 533, 544). Zijn uitgave Secreetboek van veele diversche en heerlijcke Konsten uit 1594 werd
diverse malen herdrukt, tot in 1694 (Baumann [1951], p. 16).
119. De paddenstoel wordt o.a. genoemd als component van een potentieverhogend drankje tegen de
‘lijdzaamheid’, een middel dat overigens uitdrukkelijk niet hielp bij ‘aangeboren’ impotentie (p. 211):
“verúm si impotentia à nativitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.”
120. Fungus betulini, ‘Berkenzwam’, wordt in Nederlandse bronnen niet vermeld. Het gebruik ervan in
medische zin stamt waarschijnlijk uit de omgeving van Lübeck (Noord-Duitsland), waar het werk van
Mijnsicht in eerste instantie (1638) werd uitgegeven.
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ook al eerder aangegeven, zeer negatief.121 Voor een ‘gezondheidsleer’ bevat het werk
bovendien in onze beleving toch ook wel wat vreemde aspecten, want “het is doorspekt
met verzen van Vader Cats, met wie hij in nauwe vriendschaps betrekking stond: verzen,
welke de lezing zeer veraangenamen.” (van der Aa 1844, p. 125,126).
De apothekershandboeken, Pharmacopeeën, blijven eveneens gewag maken
van de vaak aloude middelen. De Pharmacopaea Amstelredamensis, of d’Amsterdammer
apotheek in welke allerlei medicamenten, zijnde tot Amsterdam in ‘t gebruik, konstiglijk
bereid worden uit 1683 is een van de bronnen voor paddenstoelen die in de medicijnen
worden gebruikt, namelijk: “Agaricus, lorkenbooms kampernoilje, Auriculae judae, judas ooren, Orbicularis, bovist, wolfs veest.” Toch is het opvallend dat in een van de vele
herdrukken (1662) van het in Amsterdam uitgegeven werk van Valerius Cordus, bewerkt
door de beroemde Antwerpse apotheker Koudenbergh samen met Lobelius, getiteld Den
leydts-man en onderwijser der medicynen, of ordentlicke uytdeylinge en bereydingboeck
van de medicamenten, behalve Agaricus geen andere paddenstoelen worden vermeld.
Oude en nieuwe inzichten bleven kennelijk nog heel lang door en naast elkaar
gebruikt. Houttuyn (1783, p. 672) noemt nog de aloude hertszwammen of herts-sponsen
(Boletus Cervi),“van ouds onder de Geneesmiddelen opgetekend”. En de hertenzwam
komt zelfs ook nog een keer in 1832 bij Theodor W.C. Martius (p. 9, 10) voorbij.
Nederlandse bronnen die informatie geven over het gebruik van paddenstoelen in de
apotheek vanaf het midden van de 18de eeuw zijn er betrekkelijk weinig. Vooral Houttuyn
(1783) blijkt de belangrijkste bron. In hoeverre hij echter zijn kennis baseert op betrouwbare medische informatie is de vraag. Het lijkt er soms op dat hij vooral veel verhalen uit
diverse bronnen heeft verzamelt, die een vaak verouderd gebruik of een gebruik elders
aangeven. Wel wordt hij in de belangrijkste encyclopedieën van zijn tijd uitvoerig en
vaak letterlijk geciteerd.
De belangrijkste paddenstoelen die genoemd worden zijn zoals hierboven genoemd, naast Agaricus, de bloedstelpende bovist en judasoor. Daarnaast worden er vaak
ook boomzwammen vermeld voor het bloedstelpen. Hieronder worden de belangrijkste
wetenswaardigheden over deze paddenstoelen kort behandeld.
Judasoor
Judasoor, Auricula judae wordt door David de Gorter (1767) in 1767 genoemd in zijn
Flora VII (septem) Provinciarum Belgii Foederati indigena voor het gebruik in de apotheek (p. 338). Ook Houttuyn (1783) kent de positieve eigenschappen van judasoor ten
behoeve van keelaandoeningen. Hij laat echter weten dat het gebruik ervan niet zo veel
voorkomt:
121. Het werk van Van Beverwijck was zeer populair en werd meermalen herdrukt. Van der Sijs wijst
er op dat het echter niet bij iedereen even positief werd ontvangen: “Hierover maakte collega-arts Bontekoe, kennelijk jaloers op het succes, de smalende opmerking ‘onze bekende Beverwijck heeft nog een
ander kunstje om grote en nutteloze boeken te maken – dat kunstje bestaat in het citeren en allegeren
[aanhalen] van auteurs’.” (van der Sijs 2004, p. 304, 305).
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“In de Apotheeken zyn de Judas-Ooren bekend, doch weinig in gebruik. Het
Aftrekzel of Afkookzel, in Water, Azyn of Melk, wordt om te gorgelen in Keelziekten
(…) zeer geroemd, en de Zwam zelf tegen Ontsteekingen der Oogen” (Houttuyn
1783, p. 659).
Den ervaren hvys-hovder, oft Medicyn-winckel van P. Nyland in 1687 baseert zich op
Houttuyn en noemt Judasoor eveneens als middel tegen keelpijn en keelgezwellen (p. 9):
“Voor geswellen in de Hals: Neemt een halve handt vol Judas-ooren, koock die in bier
en gorgelt hier mede.”
Ook het Huishoudelyk Woordenboek van Chomel122 neemt in de uitgebreide
editie van 1790, 5de deel (Hi-Ka), de tekst van Houttuyn over judas-ooren letterlijk over,
en voegt daar aan toe:
“Inwendig houden sommigen ze voor laxeerende, anderen voor
samentrekkende, ja eenigen zelvs achten derzelver gebruik gevaarlyk: des het
mooglyk beter zy, zich daar van te onthouden.”
Toch blijft het gebruik van Judasoor in de apotheek nog lang genoemd, zoals in het
Handboek voor droogisten- en apothekers-leerlingen van Campagne (1831, 2e druk, p.
417-419). En in 1854 schrijft Van Hall in zijn Neerlands plantenschat of landhuishoudkundige Flora, over Judasoor : “Vlier -oor, hetzelfde als Iudas-oor, een in de apotheken
nog gebruikte zwam”.
Bovist, Boveest of Crepitus Lupi
Ook de bovist wordt veel vermeld, vooral als bloedstelpend middel, o.a bij David de
Gorter (1767, p. 357). En Houttuyn meent in 1783 dat in vroeger tijd de mensen: “dat
Poeijer” niet alleen gebruikten:
“tot Bloedstemping (…) maar leiden zelfs den geheelen Paddenstoel op de Wonde;
(…) Ik wil niet ontkennen, dat zy in een ligte Bloedstorting van dienst kan zyn;
doch in deeze Eeuw is zy geheel in onbruik geraakt”. “Egter is de kragtigheid
van het poeijer der Bovist, tot bloedstemping, niet lange jaaren geleeden, door
Proefneemingen op paarden (…) in Frankryk zichtbaarlyk bevestigd.” (Houttuyn
1783, p. 677, 678).
De tekst over het gebruik van de bovist bij Houttuyn wordt bij Chomel in 1790 vrijwel
letterlijk herhaald. En ook in het werk van Campagne in 1831(p. 417-419) wordt de
bovist voor bloedstelpen aangewend.

122. Het Vervolg op M. Noël Chomel Algemeen Huishoudelyk-, Natuur-, Zedekundig-en Konst-Woordenboek werd vanaf 1786 uitgegeven.
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Boomzwammen
Houttuyns informatie over het gebruik van boomzwammen wordt eveneens regelmatig
citeerd of zelfs volledig overgenomen. Hij behandelt uitgebreid de vuurvattende zwam
(Boletus igniarius) naast de tontelige zwam (Boletus fomentarius). In de beschrijving bij
hem verschillen ze alleen in het feit dat de tontelige zwam oneffen en stomp is, met ronde
egale zeegroene gaatjes, i.t.t. de vuurvattende zwam die effen is, met zeer fijne gaatjes
(Houttuyn 1783, p. 622).
Tondelzwam en vuurzwam worden echter bij diverse auteurs regelmatig met
elkaar verward. De tondelzwam kan goed dienen om bloed te stelpen, omdat daarvan
beter de zachte tondel te bereiden is. De vuurzwam is daar eigenlijk veel te hard voor.123
Ook al wordt hij vaak geciteerd, Houttuyn is er echter zelf ook niet duidelijk in welke
zwam hij bedoelt wanneer hij zegt dat de zwam een uitstekend middel voor het helen
van kleine wondjes. Het werkt kennelijk wel, want Houttuyn zelf heeft altijd wel wat
kleine stukjes bewerkte zwam bij zich om kleine wondjes te behandelen (idem p. 624).
Maar welke zwam het is, blijft de vraag. Hij groeit aan verschillende soorten bomen, zegt
hij, en ze werken allemaal wel min of meer goed. De eikenzwam (Boletus quercinus) is
volgens hem een zelfde soort zwam als de vuurzwam en ook deze is goed om bloed te
stelpen. En hij geeft tevens aan hoe ze bewerkt moeten worden om ze aldus te kunnen
gebruiken:
“De Bast en ‘’t buitenste weggenomen zynde, stampt men of klopt de binnenste
zelfstandigheid, in Loog van Asch of Salpeter gekookt zynde, en dan wordt zy, in
Lappen gesneeden, of ook in haar geheel, gedroogd en tot Tontel gebruikt. Dit
zyn die Bondeltjes Zwam, welke alhier uit Duitschland door de Kraamers te koop
gebragt worden en wier nuttigheid, al veel Jaaren herwaards, my altoos iets daar
van in de Zak doet draagen. Niet alleen, naamelyk, dient deeze Zwam tot Tontel,
maar een stukje daar van op een kleine frische Kwetzuur, de Wond schoon afgeveegd zynde, ylings gelegd en aangedrukt, doet die aanstonds sluiten en heelen.”
(Houttuyn 1783, p. 622).

Het Huishoudelyk Woordenboek van Chomel (uitgave 2de deel 1778, p. 608, 609) behandelt de eikenzwam en Fungus igniarius (daarin ook tondelzwam genoemd) als één soort,
die: 124
123. In Flora Batava deel 10, 1849, p. 102, wordt door Jan Kops bij Polyporus igniarius vermeld onder
“Huishoudelijk Gebruik”: “Bij vele schrijvers vindt men opgegeven dat er vuurzwam van te bereiden
is, doch het is buiten twijfel dat hij in vele werken niet behoorlijk van Polyporus fomentarius Fr., welke
daartoe uitnemend geschikt is, onderscheiden is geworden; zelfs in zijne jeugd is hij reeds veel te hard
en te houterig, maar 2, 3 en meer jaren oud, kan hij aan den vuurhaard voortreffelijken dienst doen.”
124. Chomel 1778, p. 608: “Eicken-swam; Tondel-swam; in ’t latijn Fungus quercinus; Fungus igniarius; Agaricus pedis equini facie; (Boletus acaulis pulvinatus laevis, poris tenuissimis, Linn. Spec. Plant.)
Dit is een zoort van kampernoelje, die niet alleen op de oude eicke-stammen en takken, maar ook op
meer andere oude boomen, als boeken-, berken-, en noote-boomen, enz. groeit; dezelve wast aan de
schors zonder steel, in veelerlei onformlijke dikke gedaantens en veeltijds als een paarde-hoef, en ook
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“door zijne groote adstringeerende kragt, ook die eigenschap, het bloed kragtig
te stempen in groote wonden, slagader-breuken, en andere bloedstortingen; men
bereid deze swam hier toe op de volgende wijze; men scheid het buitenste harde
gedeelte daar van af, snijd dezelve in min of meer dikke platte stukken, en klopt
ze met een hamer, om ze zagt te maken, en bewaart ze aldus; bij het gebruik legt
men een stuk van deeze bereide swam op de wonde, van grootte als het de wonde
vereischt, om dezelve wel te dekken; over dit stuk legt men een ander dat grooter
is, en hier over vervolgens een gevoeglijk verband.”
Wanneer men geen ‘rauwe onbereide swam’ bij de hand heeft, kan men ook tondel [dus
het zachte pluksel na de bewerking] nemen, maar dat is niet zo goed. Wanneer geen van
beide aanwezig is, dan is een stuk spons ook goed. Bovendien heeft men ontdekt, zegt
hij, dat de zwam van beuken, berken, iepen en andere bomen dezelfde eigenschap heeft
(Chomel 1778, p. 608, 609).
Het zal inderdaad ongetwijfeld zo zijn geweest dat diverse boomzwammen voor
bloedstelpen werden gebruikt. De meeste auteurs haalden immers ook al in hun tekst
de verschillende boomzwammen regelmatig door elkaar. Campagne (1831, p. 417-419)
zegt dat uit Boletus Igniarius, Tondelzwam, de Agaricus quernus s. chirurgorum wordt
bereid. Theodor W.C. Martius (1832, p. 9, 10) op zijn beurt splitst Boletus igniarius
(Agaricus chirurgorum of Agaricus quercinus bij hem genoemd) weer op in twee soorten, namelijk Boletus igniarius en Boletus fomentarius. Maar, zegt hij daarbij, wanneer
Boletus fomentarius is bewerkt voor tondel, dan is hij niet meer geschikt voor bloedstelpen (idem, p. 10). Kortom, hier kwam niemand meer echt uit.
Tilanus vermijdt in zijn Schets der Heelkunde (1840, p. 133) dan ook maar het
noemen van enige naam en zegt in zijn algemeenheid dat: “Het tamponneeren door
middel van pluksel, boomwol, zwam of spons (…) bij bloedingen uit holten, waarin de
afzonderlijke vaten niet te bereiken zijn, te pas [kan] komen”.
Samengevat: in de praktijk zal men de verschillende boomzwammen vaak met
elkaar hebben verward en werden boomzwammen die geschikt waren voor medische
toepassingen, met name het bloedstelpen, waarschijnlijk allemaal zowel vuurzwam, tondelzwam, fungus chirurgorum als eikenzwam genoemd. Doordat ze vaak moeilijk uit
elkaar te houden waren, zullen ze wellicht ook in de praktijk regelmatig verwisseld zijn.
Houttuyn en na hem Tilanus lijken in ieder geval nog het meest pragmatisch te zijn in
zijn oordeel dat voor het stelpen van bloed bij kleine wondjes de zwammen van beuken,
berken, iepen en andere bomen allemaal evenzeer bruikbaar waren.
In het laatste kwart van de 19de eeuw ontstaat er korte tijd meer specifieke aandacht
voor de volksgeneeskunde, met name in het Vlaamse gebied, zoals in het werk van De
Cock, ‘Volksgeneeskunde in Vlaanderen’ in 1891. Hierin spelen paddenstoelen echter
nauwelijks een rol. Het levert alleen Eerdtbuylen (truffels) op als een van de oorzaken
wel van bovenen hol; haar koleur is witagtig, en haar stoffe van binnen week- en leeragtig. Het zijn
deeze swammen, waar van men veel gebruik maakt, inzonderheid in Hoog-Duitschland, om daar van
tondel te bereiden tot vuurslag (…).”
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van de vallende ziekte (De Cock 1891, p. 95). Daarna verdwijnen paddenstoelen uit de
medische geschriften. In 1936 zal de Codex medicamentorum Nederlandicus ten slotte
het Moederkoorn (zie Hoofdstuk IV) nog als enige paddenstoel-geneesmiddel noemen,
gebruikt in de vorm van extract (1936, p. 159, 160, 293).
Hieronder wordt ten slotte een overzicht gegeven van het medische gebruik van
verschillende paddenstoelen in de periode 1600-1900.

Oude Latijnse
naam

Oude
Nederlandse
naam

Remedie

Auteur en jaartal

Huidige
Nederlandse
naam

Boletus cervinus

Hertezwam

Potentieverhogend

1838 Hadrianus Mijnsicht
1747 Pharmacopoeia
universalis

Pijn in ledematen

1838 Hadrianus Mijnsicht

Elaphomyces
muricatus (?)
Stekelige (?)
hertentruffel

Rustgevend en slaapmiddel

1838 Hadrianus Mijnsicht

Berkenzwam

Tegen reuma en jicht in de
voeten
Tegen artritis

1675 Van Sterbeeck
1747 Pharmacopoeia
universalis

Phallus
hadriani
Duinstinkzwam

Fungus betulini

Berken-zwam

Phallus hadriani

Auricula judae

Judasoor

Tegen keelpijn en
keelgezwellen,
keelontsteking

1608 en 1644 Dodonaeus*
1687 Den ervaren hvyshovder
1747 Pharmacopoeia
universalis
1783 Houttuyn
1790 Chomel
1831 Campagne
1854 Van Hall

Auricularia
auricula-judae
Echt judasoor

Agaricus
muscarius

Vliegenzwam

Tegen verlammingen en
epilepsie
Tegen kankerzweren

1867 Dorvault
1867 Dorvault

Amanita
muscaria
Vliegenzwam

Boletus igniarius/
Boletus fomentarius of gniarius

Tondelzwam

Tegen bloedingen door
bloedzuigers en tegen lichte
bloedingen
Bloedstelpen

1783 Houttuyn
1831 Campagne
1832 Martius
1867 Dorvault

vuurzwammen
en/of
tonderzwammen

Boletus quercinus/
Boletus
chirurgorum

Eikezwam*

Bloedstelpen

1783 Houttuyn
1831 Campagne,
1832 Martius

div.
boomzwammen

Lycoperdon
bovista

Stuifzwam

Bloedstelpen

1790 Chomel
1831 Campagne

div. bovistsoorten

* Ook bij Lobelius (1571) wordt Judasoor al vermeld als remedie tegen keelgezwellen.
** Houttuyn (1783) meent dat eigenlijk alle boomzwammen geschikt voor bloedstelpen bij kleinere wonden.
Tabel III.1 Medicinaal gebruik van paddenstoelen 1600-1900.
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III D. Eetcultuur 1600-1900
Vermeldingen van het nuttigen van paddenstoelen kennen we tot 1600 voornamelijk uit
met name het Duitse gebied. Zo wordt door Hieronymus Tragus (Hieronymus Bock,
1498-1554), in diens Kreutterbuch uit 1546, gedetailleerde informatie gegeven over de
soorten die in Duitsland gegeten worden, al dan niet af gemaakt met boter en kruiden.
In de versie van dit werk van 1572 (p. 308, 309) staat in ieder geval een aantal eetbare
soorten vermeld, onder andere morieljes, Gepeperde melkwam (Lactifluus piperatus),
Gewone weidechampignon (Agaricus campestris), cantharellen en Eikhaas (Grifola
frondosa) . Ook in Italië, Spanje en Frankrijk werden ze gegeten, zoals schilderijen van
bijvoorbeeld de hiervoor al genoemde Spaanse schilder Blas de Ledesma (circa 1580)
en de Italiaanse Simone del Tintore (1630–1708) laten zien. Ook Nederlandse schilders
beeldden eetbare paddenstoelen af, zoals Jan Vijth (1611-1661) met bijvoorbeeld smakelijk uitziende boletensoorten. Deze waren in Zuid-Europa, met name in Italië, waar
ook Nederlandse schilders in het kader van hun opleiding enige tijd verbleven, zeker
op de markten waar te nemen. Het eten van paddenstoelen is in de Nederlanden vóór
de tijd van Van Sterbeeck echter waarschijnlijk niet erg populair geweest, in ieder geval
gezien de schaarste aan schriftelijke bronnen daarvoor. Het enige kookboek van vóór
Van Sterbeecks tijd waarin paddenstoelen worden vermeld, is afkomstig uit Leuven en
werd geschreven door Antonius Magirus en uitgebracht in 1612 (zie hierna).
Van Sterbeeck en het eten van paddenstoelen
Van Sterbeeck geeft aan dat het eten van paddenstoelen een gewoonte is geworden vanaf ca. 1620, ingevoerd door Italiaanse handelaars, die de paddenstoelen buiten de stad
plukten en de plaatselijke bevolking paddenstoelen leerden eten. In zijn tijd werden ook
gedroogde morieljes en ‘Galieti’ met ‘caskens’ uit Bourgondië en Italië aangevoerd.
Van Sterbeeck zelf is, zoals hiervoor uitgebreid aangegeven, een uitgesproken
paddenstoelenliefhebber. In zijn 4de Tractaat van zijn Theatrum (1675, p. 133-153) behandelt hij het bewaren en bereiden van de ‘goede’ paddenstoelen. Hij geeft aan waar je
op moet letten: niet alleen de paddenstoel goed bekijken (zijn ze wit en vast van vlees
wanneer je ze openbreekt?), maar let ook op de reuk (ruiken ze goed, met een verse
‘renschen’ reuk)! Holle stelen, vlakke hoedjes, duffe reuk, geen witte kleur, zacht vlees,
dat zijn alle kenmerken op basis waarvan je de paddenstoel niet moet eten, zo schrijft
hij in versvorm (idem, p. 134). Als al die aspecten in orde zijn, zegt hij, hoef je er niet
meer bevreesd voor te zijn dan voor de gewone, goede tuinvruchten die gegeten worden
(Van Sterbeeck 1675, p. 133). Dan volgt een opsomming van soorten paddenstoelen die
je goed kunt eten. Dat zijn: boleti, kleine “eetbare bollekens” noemt Van Sterbeeck ze
ook (p. 39, 40), en hij zegt dat boleti vroeger de naam was voor een aantal eetbare amanietsoorten, maar dat nu ieder land zijn eigen voortreffelijke paddenstoelen volgens hem
voor Boleti houdt (idem, p. 37). 125 Hijzelf houdt de zeldzame kleine paddenstoelen met
125. Van Sterbeeck (1675) wijdt op p. 36 en 37 van zijn werk een uitgebreide bespreking aan de vraag
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een dunne of dikke steel voor zijn eigen echte boleti (idem, p. 39). Dan volgen aanwijzingen hoe je deze boleti schoonmaakt: alleen slechte plekjes uitsnijden en de steel een
beetje afsnijden. Ze komen echter ‘hier te lande’ weinig voor. Vervolgens noemt hij de
ghemeyne campernoelien, waaronder hij een aantal plaatjeszwammen verstaat, ook de
Sint-Jorispaddenstoel (Sint Ioris Fungi) (idem, p. 31). Bij deze gewone paddenstoelen
dien je de steel uit de hoed te breken en daarna het hoed midden over door te snijden,
zodat je kan zien of er iets mis mee is. De buisjes wegsnijden (het ‘mergh uyt-ghepelt’)
en gele plekken en butsen wegsteken; dan in grote of kleine stukken snijden. Als derde
noemt hij de seem-leire oft goude fungi [cantarel],126 die op dezelfde manier behandeld
moet worden als de voorgaande. Vervolgens behandelt hij kort de bereidingswijze van
de moerbesie-fungi met haere consoorten [morielje-achtigen], die ‘van binnen hol sijn’,
en die doormidden moeten worden gesneden, het onderste deel van de steel afgeknipt
en vervolgens in vier stukken gesneden, gewassen en gestoofd. De corael-tack ofte den
geytebaert’ [koraalzwammen, Clavaria-soorten]127 worden op dezelfde manier als de
moerbesi Fungi klaargemaakt (idem 1675, p. 39, 40).
Daarna komt het drogen van paddenstoelen aan bod (ophangen aan een draad
in de schouw) en de vraag hoe lang ze dan goed blijven (één jaar). Vervolgens allerlei
manieren om ze in zout op te leggen, in azijn of in olie, hoe ze te bakken, sieden, koken,
stoven of braden, hoe je er een taart mee kunt maken, en hoe je er mosterd bij maakt.
Vervolgens geeft hij aanwijzingen voor wanneer je giftige paddenstoelen hebt
gegeten (wat zijn de verschijnselen en wat kun je ertegen doen). Hij besluit het Tractaet
met een dichterlijke lofzang op de paddenstoel, met onder andere de regels: “Smijt gheen
goede fungie wegh / Sonder vreesch, oft achterdencken / Sijn de goede sonder krencken,
/ Want de minste die nu leeft / Kennis van deselve heeft. / Doetse backen, braden, stoven,
Meestendeel sal sich beloven” (uitgave Willebrands & Van ’t Hoog, 2006, p. 95).
Natuurlijk heeft Van Sterbeeck er weet van dat mensen soms bang zijn voor het
eten van paddenstoelen, maar als je oplet, meent hij, is er met eten van paddenstoelen
niets mis. Sommige mensen echter weigeren ze te eten:
“uyt sekere rede-loose sinnelijckheyt (…) de welcke geene ander redenen en
welke soorten paddenstoelen de boleti nu oorspronkelijk waren, en komt tot de conclusie dat het de
‘eyerfungi’ van Clusius zijn: “Het blijckt by Clusius, hoedanich ondersoeck ende neerstichheyt dat den
selven gedaen heeft [die diepgaand onderzoek gedaan heeft], om de rechte [ware] Boleti aen de werelt
ten toon te stellen, betuygende met sijn exempel, hoe hy in het iaer 1584 in Hongarijen tot sekeren
grooten Heere ende liefhebber der Fungi, Heer Balthasar Batthyan gekome sijnde van den selven de
Eyer-Fungi aen Clusius voor de rechte Boleti voorgediest waren [voorgezet kreeg]: doch Clusius verwondert sijnde, siende het geil [geel] soffraenachtig sap, meende dese Fungi met soffraen ghekockt te
wesen, waer door den Heere soetelijck [hartelijk] begonst te lachen, verwondert sijnde, dat aen hem de
Boleti noch onbekent waeren: wel wetende nochtans, wat moeyte dat Clusius tot de kennisse der selve
was daghelijcks doende. Met dit exemple steldt Clusius vast, dat dese Fungi voor de seker ende rechte
Boleti van de ouderlinghen [Romeinen] sijn ghehouden gheweest” (Van Sterbeeck 1675, p. 36, 37).
126. Van Sterbeeck (1675) zegt hiervan op p. 60: “Onse ghemeyne geile Fungi van brabant sijn (soo my
dunkt) in alle plaetsen te vinden”. Om voort te gaan met te zeggen dat hij veel en allerlei namen heeft
gekregen van allerlei schrijvers.
127. Van Sterbeeck beeldt de ‘getackte Fungi oft Geyten-baert’-soorten af op plaat 11, p. 96/ 97.
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conden geven, als dat sy vreesden door de selve Goede Fungi te sterven, niet
tegenstaende dat sy beneffens haer, meer als twintigh aensienelijcke ende ervaren
persoonen aen tafel de selve saghen eten” (idem 1675, Inleydinghe [p 7, 8]).
Van Sterbeeck put heel vaak uit eigen ervaring, maar geeft ook allerlei bijzonderheden en
recepten uit andere landen, zoals dit recept voor ‘broodbrij’ uit gedroogd en verpoederd
‘meel’ van een of meer boletensoorten,128 dat hij ontleent aan Bauhin (Van Sterbeeck
1675, p. 55, 56):
“Brootbry van fungi: Dese worden veel ghesouten en ghedrooght tot den winter
(…). In Hongarijen worden dese overvloedigh op den rooster ghebraeden, worden oock op den rooster herdt gedrooght: ende dan tot een fijn poeder ghestooten,
ghesift als meel, met het welcke sy een sausse maecken als een papken, maer niet
te dick, daer by doende eeck oft asijn, oli, boter, gember, peper en gyroffis-naefhelen [kruidnagelen]: met dese saus worden de ghebraede Fungi opghedist, waer
van sy seker soppen maecken. Het ghemeyn volck, als boeren en dierghelijcke,
nemen wat asijn, boter, peper en sout, daer van sy een saus maecken, ende van
het voorseyde Fungi-meil en water koken sy eenen broot-bry, die sy met dese saus
eten, het welck aldaer een ghemeyne lepel potagie is. Noch sieden sy de selve
Fungi wel gedrooght, in het voorseyde meil ghewentelt, en soo in oli oft boter
ghebacken met wat peterselie, peper en sout.”
Met zijn beide uitgaven, het Tractaet van de campernoillien uit 1668, maar ook met
het Theatrum fungorum uit 1675 zal Van Sterbeeck het eten van paddenstoelen in onze
contreien zeker in enige mate hebben gestimuleerd. Nederlandstalige bronnen echter van
vóór Van Sterbeeck zijn, zoals gezegd, nauwelijks te vinden. Ook na hem zijn er weinig
bronnen die op een eetcultuur van paddenstoelen wijzen.
Het kan zijn dat de gewoonte om volop paddenstoelen te eten een betrekkelijk
korte periode in de tijd van Van Sterbeeck inderdaad in de mode is geweest, en dan
met name bij de betere klasse. Op dat laatste wijst Van Sterbeecks eigen uitspraken
over het eten van paddenstoelen door een gezelschap van ‘aanzienlijke’ mensen. Ook de
uitdrukkelijke geformuleerde negatieve bespreking van het eten van paddenstoelen door
de hiervoor genoemde Hondius, Goedaert en Van Beverwijck, allen immers behorend tot
de gegoede klasse, kunnen wijzen in die richting.
In hoeverre echter door de ‘gewone’ man paddenstoelen werden gegeten is
onbekend. Een enkele uitspraak van Van Sterbeeck en vóór hem Lobelius kan in die
richting wijzen, maar er zijn geen andere bronnen gevonden die dit kunnen bevestigen
of ontkennen.
128. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om Eekhoorntjesbrood, dat ook nu nog gedroogd en gemalen
verkocht wordt om salades en sauzen mee te kruiden.
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Bijschrift: Titelblad van ‘Keukenboek, uitgegeven naar een
handschrift der vijftiende eeuw’ uitgegeven door AnnootBraeckman, in 1872.

Kookboeken
Het vroegste bekende kookboek waarin paddenstoelen worden vermeld is afkomstig uit Leuven en werd
geschreven door Antonius Magirus en uitgebracht in
1612. Het is in die tijd een uitzondering. ‘Magirus’ is
een pseudoniem en is Grieks voor ‘kok’. De auteur
er achter is de Antwerpenaar Pieter Scholiers ofwel
Petrus Scholerius (Annoot-Braeckman 1872, p. VI,
VII). Het kookboekje is mede gebaseerd op Franse
bronnen en geeft drie recepten met campernoellien:
een ‘pottagie’ en twee ‘toerten’. Het derde taartrecept betreft ‘tartoeffels’, truffels, waarbij naast truffels eveneens campernoellien werden verwerkt.
In latere Nederlandstalige kookboeken, zoals
De verstandige kok of Sorghvuldighe huyshoudster
(anoniem 1667), worden verder nog geen paddenstoelen vermeld. Een kleine eeuw later
is dat wel het geval. Vanaf het midden van de 18de eeuw beginnen er kookboeken met
recepten met paddenstoelen te verschijnen. Vanuit de koloniën vond er een regelmatige
toevoer van thee, koffie en specerijen plaats. De keuken werd langzamerhand verfijnder.
Nieuwe kookboeken verschenen met aanwijzingen voor de huishoudsters van de betere
kringen. Ze bevatten ook aanwijzingen hoe het personeel een tafel behoorde te dekken
en hoe gerechten geserveerd dienden te worden. (En ze bevatten verder ook steeds recepten voor middeltjes tegen allerlei kwaaltjes.)129
De faam van Van Sterbeeck als paddenstoelenliefhebber blijft lang in stand.
In 1741 vermeldt het Medicina Pharmaceutica of Groote Algemeene Schatkamer der
Drogbereidende geneeskoonst (1741, p. 407) in het hoofdstuk over zaken die een apotheker toch wel ‘in zijn Winkel’ moet hebben ook ‘eetbaare campernoeillien’:
“alhoewel men die meer voor gezonde lekkere monden, als voor zieken pleeg in te
leggen: by aldien nochtans iemant nauwkeurig waare andere oprechte manieren
te weeten, hoe de deugdelyke Fungi in het Zout opgeleidt moeten worden, hy zal
de zelve behoorelyk uitgeleidt vinden in het derde Hoofdstuk van ’t vierde tractaat van het Theatrum Fungorum, of Toneel der Campernoellien van den Heer
Franciscus van Sterrebeek”.130
129. Bron: https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/kunst-en-cultuur/vijf-eeuwen-kookboeken/kookboeken-in-de-achttiende-eeuw
130. In genoemde Medicina Pharmaceutica uit Leiden 1741, p. 24 wordt overigens ook vermeld (in
de index onder: “Fungi zijn zorgelyk en hunne remedie”) wat er te doen is tegen vergiftiging door
paddenstoelen: “Remedie daar tegen, is alle overgevinge, namentlyk drooge Hennendrek met Honig
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De kookboeken van die tijd dragen vaak titels als De Volmaakte keukenmeid
(1754) of varianten daarop. Auteurs worden niet vermeld, en het zijn meestal wisselend
samengestelde verzamelingen van recepten. Uitgaven bevatten alleen de naam van de
drukker en plaats van uitgave. Bij De Volmaakte keukenmeid is dat drukker Steven van
Esveldt in Amsterdam. In 1746 verscheen daarop de variant De Volmaakte Hollandsche
keukenmeid. Het boekje zou recepten van een ‘onlangs overleden Haagse Dame’ bevatten en werd enorm populair. Tussen 1746 en 1856 kwamen er 12 drukken van uit.
In De Volmaakte Hollandsche keuken-meid (uitgave 1752, met aanhangsel
1754) en in De Volmaakte Gelderse keuken-meyd uit 1756 worden genoemd: morieljes, truffels, champignons (“goede Paddestoelen die vast en rood, van boven wit en
van een goede reuk” zijn), en muserons, maserons of mousserons131 (waarschijnlijk
Weidekringzwammen, Marasmius oreades).132 Ze vormen gebakken of gestoofd een
ingrediënt bij Kalfs-nierstukken, Hutspot van snippen, Fazant met karpersaus, Ragout
van Duiven, Hoenders, en Zweserikken, Schotse schulpen of Taart van Baars voor de
Roomsgezinden (De volmaakte Hollandsche keuken-meid, Aanhangsel 1754, div. pp.).
Ook De volmaakte Geldersche keuken-meyd uit 1756, gedrukt bij drukker Henrik
Heymans in Nijmegen, is zeer populair. En ook hier zijn de recepten afkomstig uit het
gegoede burgermilieu. Verschillende Nijmeegse dames waren ditmaal de leveranciers
van de recepten (Bron: KB, kookboeken). In de recepten in al deze boekjes komen paddenstoelen regelmatig voor:
“(Recept) 82. Hoe men Maserons toerigt. Alsze versch zyn, zoo wastze wel, doedze in een Casserol, met wat versche boter, passeertze daar door, neemt goede
Bouiljon, met wat kruyd en kleyn gehakte Peterseli, beneffens eenige Chalotten
of Roggen-bol, doed ’er ook wat Citroenensap by, en laat het zamen gaar stoven.
NB. De Champignons, Fontjus133 en Maserons, worden ook gedroogt, en in plaats
en wyn ingegeven, het is ook betamelyk scherpe klisteren te doen zetten met Decoctum Scordii, Ruta &
Valerianae, una cum Hierapiera & Oleo rutae. Alzemwyn is daar tegen ook goedt te drinken gemengt
met twee drachmen Driakel of een scrupel Olei cumini; of wel wyn te drinken, in dewelke Rad. Sambuci
[wortel van de vlier] geweekt en in gezoden. Desgelyks raauwe Look, en Diatrium pipereon, en alle
andere heete geneesmiddelen zyn daar toe zeer bekwaam.”
131. Niet helemaal duidelijk is welke paddenstoelen bedoeld werden. Wolters’ Frans woordenboek
(1980) geeft Ridderzwam voor mousseron. Op https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1182-mousseron.
html wordt aangegeven dat de ‘mousseron vrai’ de Calocybe gambosa (Voorjaarspronkridder) is; de
‘faux-mousseron’ is Marasmius oreades (Weidekringzwam), die echter in de spreektaal meestal met
mousseron wordt aangeduid.
132. De ‘hanekammen’ die in deze recepten worden genoemd, zijn geen paddenstoelen, maar de kammen van hanen (hoendersoort). De naam ‘Hanekam’ die tegenwoordig weer officieel in gebruik is voor
cantharel, wordt pas aangetroffen in 1871 (De Volksvlijt, p. 358).
133. Fontjus lijken paddenstoelen te zijn. O.a. Nieuwe Vaderlandse Kookkunst (1797) p. 187, 188 schrijft
hierover “Fontjus. Dit is een gewas veel lekkerder dan de champignons, en groeit hier te Lande – om ze
gereed te maaken, schilt menze eerst van boven als een appel, van onderen haalt menze uit als champions, dan snydt menze in stukken, en laatze in een casserol met wat water, waarin men een uie doet, en
zout naar genoegen, gaar kooken – verder worden ze toegericht als champions.” En “De champions,
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van Moriljes gebruykt; zy worden ook ingemaakt, zoo als wy nog zullen beschryven” (Heymans1756, p. 69, 70).
Er is een erg grote overeenkomst tussen onderdelen van al deze kookboekjes en er werd
duidelijk veel van elkaar overgeschreven. In hoeverre het eten van paddenstoelen dus
populair was, is niet te zeggen.
Wel wijdt deel I van het Algemeen Huishoudlyk-. Natuur-, Zedekundig- en KonstWoorden boek van Chomel in 1778 (uitgegeven in Leiden en Leeuwarden) twee en een
halve pagina aan de champignon, met name de gekweekte, inclusief allerlei bereidingswijzen.
Uiteraard zullen de genoemde gerechten in ieder geval bij de meeste van de
Zuid- en Noord-Nederlandse gezinnen niet regelmatig op tafel hebben gestaan. De kookboeken waren bedoeld voor de betere standen, bij wie de Franse keuken (inclusief Franse
tafelmanieren) ingang had gevonden.
Tot ca. 1800 worden in de meeste van de kookboeken paddenstoelen vermeld, waarbij de recepten vaak letterlijk van elkaar worden overgenomen. Na 1800 verandert dat
enigszins en is kennelijk de schrik her en der toegeslagen. Hendrik Gartman, die in 1800
nog onbevangen in zijn Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst enkele recepten van paddenstoelen opnam (p. 187, 188), is in 1814 in zijn Een Ervaren Kok tot een andere conclusie
gekomen. Hij schrijft:
“Men wete dan dat dit gewas, even als de mosselen (…) vergiftig kunnen wezen;
en hun vergif is zoodanig, dat het met een ongeloofelijk geweld op ons ligchaam
werkt. Om des aangaande het gevaar voortekomen, is het geraden, de paddestoelen, alvorensze tot spijzen te bereiden, in water, waarin een scheut azijn gedaan is,
te koken: - intusschen hebben zij dan ook, met hun vergif, hunne kracht verloren,
althans voor het grootste gedeelte: - wel zal een verstandige vrouw, die zich in
de noodzakelijkheid bevindt van champignons te gebruiken, (zulks kan immers
bij gelegenheid van een gastenmaal plaats hebben?) die krachteloosheid verre
beneden het gevaar stellen van mogelijk haar gezin, en hare gasten, eenig vergif
voor te dienen” (Gartman 1814, p. 17, 18).
Daarna geeft hij enkele aanwijzingen wat je moet doen bij vergiftigingen (vooral braken). Om vervolgens over te gaan tot het vermelden van enkele recepten.
Toch blijven paddenstoelen af en toe wel genoemd worden in kookboeken, zoals bijv. in
het zeer populaire Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid (1e druk 1803) waarvan
talloze herdrukken uitkwamen.
fontjus, en masserons, worden ook gedroogd en in de plaats van moreljes gebruikt.” Een verklaring van
deze naam ‘fontjus’ is niet te vinden, maar wellicht is het een verbastering van het Vlaamse ‘funtsen
(foeintsen)’, dat Schuermans in 1870 (p. 134 in zijn Algemeen Vlaamsch Idioticon noteert, en dat op
zijn beurt weer een verbastering lijkt te zijn van het latijnse woord ‘fungi’ voor paddenstoelen.
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Specifieke soortenpaddenstoelen worden hierin niet genoemd, maar onder de algemene
term ‘paddenstoelen’ worden ze gestoofd en gefruit opgevoerd. In De fijne keuken, of De
kok voor lekkerbekken uit 1846 worden wel wat soorten genoemd, namelijk morieljes en
champignons, die vers of gedroogd worden ingekocht, en Truffels.
Overige bronnen over het nuttigen van paddenstoelen
Ook op minder directe wijze kunnen paddenstoelen een functie hebben m.b.t. de eetcultuur, zoals bijvoorbeeld via de bijenhouderij, die honing leverde. Nyland geeft in
1687 in zijn Den ervaren hvys-hovder, oft Medicyn-winckel, zynde het deel III. van het
Vermakelyck landt-leven ... een aantal nuttige tips aan de lezer om bijenvolken op peil en
gezond te houden. Wanneer het bijenvolk te groot is geworden, zo schrijft hij, doet men
er goed aan om de bijen die teveel zijn geworden, te doden, maar: “Andere beroockense
alleen met een stucksken Bovist oft Wolfs-scheet, door wiens roock sy terstont sterven
en neder vallen.” (Nyland 1687, p. 47). Ook tondel wordt genoemd, om de bijen met de
rook ervan te verdoven, wanneer men in september een deel van de honing wil weghalen:
“soo sal-men de korven van onder met Lonten oft Lijnwaed beroocken, tot dat de Bien
half in zwijn zijn” (idem, p. 46). Tondel werd, zoals hiervoor besproken, gemaakt van
verschillende soorten houtzwammen, en ook van stuifzwammen. Ook ‘lynwaet’ (linnen)
werd wel tondel genoemd en als zodanig gebruikt.134 Nyland ontleent zijn informatie
overigens letterlijk aan Dirk Cluyts Van de Biën Haeren Wonderlyken Oorspronk uit
1597, dat dus van bijna een eeuw eerder stamt (zie ook Hoofdstuk II).
Natuurlijke Historie (1783) van Houttuyn over het eten van paddenstoelen
Een volgende Nederlandse auteur bij wie het eten van paddenstoelen wordt genoemd, is
Houttuyn, in het in 1783 verschenen Tweede deel, veertiende stuk van zijn Natuurlijke
Historie. Zijn aandacht voor het nuttigen van paddenstoelen weerspiegelt ongetwijfeld
ook de interesse die in zijn tijd daarvoor in de betere kringen bestond. Toch zijn bij hem
weinig gegevens te vinden over het eten van paddenstoelen in eigen land. Hij beschijft
vooral een aantal specifieke eetgewoontes bij andere volkeren en in andere landen op
basis van wat andere auteurs hebben geschreven, zoals over Agaricus cantharellus,
de chanterelle of geele champignon, door sommigen haazen-oor genoemd (aldus Van
Sterbeeck). En Gleditsch zegt - schrijft Houttuyn - dat het landvolk de cantharel eet.
Daar noemen ze het de ‘Gelber Pfifferling’, in tegenstelling tot Agaricus piperatus die
ook ‘Pfifferling’ genoemd wordt en gegeten wordt, maar die wit is (Houttuyn 1783, p.
601). Deze Agaricus piperatus135 (huidige naam Gepeperde melkzwam) zou in Pruissen
134. Ook Houttuyn (1783, p. 678):“De Engelschen persen de Bovist, nog vochig zynde, uit, droogenze
in de Oven en maaken ’er dus Tontel van, die aangestoken en onder de Byekorf gelegd, de Byen bedweld
doet neervallen. Hier te Lande gebruikt men daar toe, zeer vaardig en mooglyk beter, zonder Stank, den
Damp van brandende Zwavel”.
135. Zie ook Menzelius (Menzel), 1687, p. 125: “Fungi sylvar. Orbiculares, albicantes, flavescentes,
piperati: Pfifferling, Teubling.” Teubling of Taubling wordt nu voor Russula gebruikt, naar de de grijskleurige Taube [duif], de kleur van o.a. Russula grisea en Russula parazurea e.d.
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en Rusland gegeten worden, waar ze “geheele Vaten vol, ingezouten, tegen de Vasten
bewaard worden” (idem, p. 610).136 En de gewone champignons die rond Parijs en elders
geteeld worden,137 zoveel als de “Groente hier om de stad”, worden in Brabant ‘wijers’
genoemd, zegt hij:
“Zy hebben een laffen Smaak, doch worden lekker door ’t kooken, door ’t
braaden en door bygevoegde Speceryën. Ook maaken zy, wederom, door byvoeging in Vleeschnat en andere Soepen, de Pottagie aangenaam. (…) Als eene
Verscheidenheid van deeze Soort wordt aangemerkt de St. Joris-Kampernoelje
[=Calocybe gambosa], 138 welke de Duitser May-Schwamm of Weisling heeten (….)
men teeltze in Kelders, op Mestbedden en in Broeybakken, ’t geheele Jaar door.
Op ’t hooge Veld, by den Haarlemmer-Hout, als ook elders in drooge Weiden, zyn
ze in de Herfst te vinden” (Houttuyn 1783, p. 611, 612).
En:
“De Koraalachtige [= koraalzwam-soorten, zoals ook de duidelijk afbeelding
daarvan bij Van Sterbeeck laat zien] behoort tot de kwaade Paddestoelen niet, zo
Sterbeek aanmerkt, die zegt, dat menze in Duitschland zeer klein kapt en Balletjes
daar van maakt, even als de Fricadellen van gehakt Vleesch. Hy hadt verscheide
Persoonen gesproken, die bekenden, dat zy dezelven aldaar dus menigmaal gegeten hadden. Men teltze ‘er onder de beste Kampernoeljes, zo Haller aantekent
(Houttuyn, 1783, p. 664, 665). Elders zegt hij: “Jonge Bovisten worden van de
Italianen zegt men, aan Schyfjes gesneeden, en in de Pan gebakken, met Olie en
Zout gegeten” (Houttuyn 1783, p. 679).
Diverse andere soorten worden door Houttuyn zo doorgenomen, maar de meeste worden
niet in Nederland en Vlaanderen gegeten, zegt hij, behalve de morielje:
“De Moriljes zyn zeer bekend en overal te koop te bekomen(…) Gedroogd worden
zy ’t geheele Jaar bewaard en zyn, mooglyk al verscheide Eeuwen, in de Keukens
gebruikt, maakende, onder de Kampernoeljes, eene der minst gevaarlyke Spyzen
uit” (Houttuyn 1783, p. 638).139
136. Ook Clusius beschrijft in zijn uitgave van 1601 onder de categorie van de ‘8e eetbare paddenstoel’
de Pfifferling, die gezien de afbeelding in de Codex Clusius, volgens Aumüller (1981, p. 18, nr. 29)
Lactarius piperatus (huidige naam: Lactifluus piperatus) is.
137. Houttuyn noemt deze paddenstoel ‘Agaricus campestris’, maar bedoelt ‘Agaricus bisporus’. Dat
is namelijk de paddenstoel die op grote schaal gekweekt werd en door de Tournefort al in 1707 wordt
afgebeeld (Ainsworth 1976, p. 208). Pas in 1951 werd deze onderscheiden van A. campestris (idem,
p. 206).
138. Ook dit is een verwisseling met Agaricus bisporus. Calocybe gambosa, ook St-Joris paddenstoel
genoemd, verschijnt bovendien in het voorjaar (en niet in de herfst). Hij kreeg zijn bijnaam door zijn
verschijnen rond de naamdag van St Joris op 23 april.
139. De naam morielje of morel, Duits Morchel, Engels morel, heet in het midden-Hoogduits Mor-
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Het Huishoudelyk Woordenboek van Chomel over paddenstoelen
In de versie van 1778 van Chomels Huishoudelyk Woordenboek (2de druk, deel 3) is de
mening van Chomel over de paddenstoel (kampernoelje) vooralsnog voorzichtig:
“Padde-stoel, Duivels-brood. Daar zijn zeer veele zoorten van dit aard-gewas;
waar van zommige eetbaar, maar de meeste vergiftig zijn, of ten minsten een zeer
schaadelijken aart hebben, en niet zonder groot ongemak en gevaar eetbaar zijn
(…)”.
Veertien jaar later is in het Vervolg op het Huishoudelyk woordenboek van Chomel (de
versie van 1792) het oordeel over paddenstoelen echter een stuk positiever:
“Deeze Aardvrugt levert mooglyk wel de allergrootste verscheidenheid van gerechten uit. Men legtze in met zout, azyn of olie, en dus kunnenze, zo wel als
gedroogd, verscheiden maanden, ja jaaren zelve naar haaren aart, bewaard worden. Voorts worden zy gekookt, gestoofd, gehakt of gebraaden. Dit laatste kan
ook aan ’t spit geschieden. Men bakt er pannekoeken of taarten van, en bereidt
’er mede veelerlei pottagiën. In Hongaryen worden zy, gedroogd zynde, tot een
poeijer gewreven, waar mede men aldaar byna alle ragouts en saussen mengt,
in plaats van meel. In Italiën maakt men van gepelde amandelen, met een weinig look, peper, olie en limoensap, een soort van mostert, met welke altoos de
Kampernoeljes aldaar gegeeten worden; ’t welk tot een goede verteering derzelven strekt” (Chomel, Vervolg, 8e= 15de Deel, 1792, p. 5419).
Dit Vervolg op het Huishoudelyk woordenboek van Chomel, geeft bovendien in deel 5
van twee jaar eerder, een overzicht van alle tot dan toe bekende wetenschappelijke kennis over het onderwerp van de kampernoeljes: “bevattende de eetbare kampernoeljes, de
Boomzwammen, Stekel- en Rimpelzwammen” (1790, p. 3786) en beschrijft 27 soorten
met allerlei wetenswaardigheden op eet-gebied. De eerste die hij noemt is de cantharel
(gevonden “onder boomen en in de bosschen van Gelderland, in ’t Sticht van Utrecht en
in Friesland”) en “in Duitschland veel gegeten door de gewone man”. Over de champignon zegt hij op p. 3788 (en hierin citeert hij vrijwel letterlijk de tekst van Houttuyn
(1783, p. 610)):
“Dit zyn de gewoone Champignons, die uit afgesneeden Plaatjes, het Pluis genaamd,
of andere snippers; uit een gedeelte van de mest aan Steeltjes zittende, en met witte
draaden overkorst; of uit water, in welk zy gewasschen, geweekt of gekookt zyn, op
bedden van paardemest, als eene ezels-rug opgehoopt, met eenen duim frissche aarde
en met stroo bedekt, rondom Parys en elders door de tuinlieden, zo menigvuldig als
de groentens naby andere steden, gekweekt worden.”
(c)hel, en zou in het midden-Nederlands ‘morke’ zijn dat later ‘morilhe’ werd. Daaraan zou in de 16de eeuw
het Franse morille zijn ontleend dat in Nederlands terug ontleend is (Bron: http://www.volkoomen.nl/G/
Gyromitra.htm).
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Bijschrift: Titelblad van het Algemeen
Huishoudelyk Woordenboek van Chomel 1792
(bron: Google Books).

Uiteraard worden ook de truffels genoemd,
die hier tot de ‘stuifzwammen’ worden gerekend. Maar de beschreven zoekmethode
zal zeker niet in de Nederlanden gekend zijn
geweest, want eetbare truffels kwamen en
komen hier nauwelijks of niet voor:
“Doorgaans groeijen zy in magere gronden,
daar men nauwlyks eenige Planten ziet, dan
Lavendel of Wilde Thym en dergelyken. Het
landvolk weet ze op te spooren, door middel
van een zeug, welke zy op dergelyke plaatzen
brengen, en, wanneer dezelve het gat diep
genoeg gegraaven heeft, om aan den Truffel
te komen, zo trekt de hoeder haar by den poot
met het touw te rug; dan ligt zy den kop op, als wanneer hy haer eenige gerst
aanbiedt, en, terwyl zy die opvreet, haalt hy den Truffel uit den grond. Dit werk
wordt meest door vrouwvolk verricht, die met dit Truffelzoeken den kost winnen.
(Chomel 1793, deel 9, S-Z, p. 6232).
Het Allgemeines Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte van Nemnich 		
(1793-1795) over paddenstoelen
Ook in het Allgemeines Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte (1793-1795) van de
al eerder genoemde Philipp Nemnich komen paddenstoelen aan bod, inclusief de namen in het Duits, Hollands, Deens, Zweeds, Engels, Frans, Italiaans Spaans, Portugees,
Russisch, Pools, Boheems, Hongaars, Fins, enz. van de dan bekende paddenstoelen.
Daarnaast geeft hij veel wetenswaardigheden over de eetgewoonten, soms met gegevens
over de desbetreffende streek of de habitat waar de paddenstoelen gevonden worden. Zo
zegt hij van de mousseron (“Holl. Musseron”):
“Die Mousserons wachsen im kleinen Moose und in den Dornhecken, daher sie
die Namen Moosschwämme oder Dornschwämme erhalten haden, Sie werden,
mit viele Verändrungen, in der Küche gebraucht, wohin man sie aber ganz jung
bringen muss. Sie haben nicht an allen Orten, wo sie wachsen, einen gleichen
Geruch” (Nemnich I, 1793, p. 113).140
140. Gezien deze laatste opmerking lijken ook bij Nemnich (1793) meerdere paddenstoelsoorten voor
mousseron te zijn aangezien.
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Ook de uitspraak van een ‘zekere heer’ bij Van Sterbeeck, die vanwege de heerlijke
smaak van de cantharel deze paddenstoel ‘het merg der aarde’ noemde, wordt ook hier
weer vermeld (Nemnich I, 1793, p. 105). Een paar voorbeelden van andere eetbare paddenstoelen die Nemnich noemt zijn: “A. campestris – Holl. Gewoone Kampernoelje.
Gewoone champignon. Brabant Weyer of Weykampernoelje “weil sie von selbst auf
trocknen Grasfeldern fortkommen” (idem, p. 104), en “Agaricus piperatus (…) Der
Pfifferling, oder eigentlicher der Pfefferling. Der weisse Pfefferling. (…) Holl. Gepeperde
Kampernoelje”141 (idem, p. 114).

Geneeskundige en Giftige Planten van VandeVelde (1880)
In het laatste kwart van de 19de eeuw, in 1880, verschijnt in Gent het Geneeskundige en
Giftige Planten welke men in Vlaanderen meestal ontmoet, in geneeskunde gebruikelijk
zijn en van iedereen dienen gekend te wezen, geschreven door VandeVelde. In een twintigtal pagina’s achter in het boekje gaat hij ook in op enkele paddenstoelen. Een klein
aantal eetbare en giftige soorten komt aan bod, en hij legt uit wat de verschillen zijn en
waar je op moet letten. Hij noemt als algemene namen paddestoel en kampernoeliën
en gebruikt voor ‘eetbare paddenstoel’ de naam duivelsbrood. De meeste namen die hij
noemt zijn deels Nederlands en deels naar het Latijn/Frans gevormd, bijv. brandende
agariek (Agaric Caustique). (Fr. Agaric, beide naar de Latijnse genus-naam Agaricus).

Bijschrift: Afbeelding van Geitebaard en van Helvelle in Giftige Planten welke men in Vlaanderen meestal ontmoet, in geneeskunde gebruikelijk zijn en van iedereen dienen gekend te wezen (VandeVelde,1880).
141. Deze Nederlandse namen ontleent Nemnich aan Houttuyns Natuurlijke Historie (1783).

185

3. Hfdst III 1600-1900.indd 185

21-7-2020 21:46:16

Bloed-agariek gebruikt hij als naam voor de huidige vliegenzwam, maar hij vermeldt
ook de naam vliegdoodende kampernoelie, die eveneens in de Flora Batava wordt aangetroffen. Als eetbare paddenstoel noemt hij helvelle, waarmee hij waarschijnlijk doelt
op de Witte kluifzwam (Helvella crispa). Verder noemt hij geitebaard voor alle (eetbare)
koraalzwam-soorten, een naam die ook al door Van Sterbeeck (1675, p. 96) wordt genoemd. Ook uit zijn zijn werk wordt duidelijk dat er sprake is van een zekere eetcultuur,
in ieder geval in Vlaanderen. Hij noemt daar wat meer soorten dan een eeuw eerder
Houttuyn deed, die in 1783 aangaf dat in onze streken eigenlijk alleen morieljes gegeten
werden “De Moriljes zyn zeer bekend en overal te koop te bekomen(…) Gedroogd worden zy ’t geheele Jaar bewaard en zyn, mooglyk al verscheide Eeuwen, in de Keukens
gebruikt”(Houttuyn 1783, p. 638). Houttuyns werk werd in Amsterdam uitgegeven.
Kennelijk worden er een eeuw later in het noorden nog steeds weinig paddenstoelen gegeten. Daarvan getuigt de mededeling over eetbare zwammen die in 1871
verschijnt in De Volksvlijt, Tijdschrift voor Nijverheid, Landbouw en Scheepvaart (p.
358, 359), dat te Amsterdam wordt uitgegeven. De onbekende auteur S.142 betreurt
het daar dat alleen de gewone champignon (Agaricus campestris), de hanekammen
(Cantharellus cibarius) en de morille (Morchella esculenta) ‘hier te lande’ gegeten
worden. Dialectwoordenboeken uit de tweede helft van de 19de eeuw ten slotte noemen
voor de noordelijke gebieden eveneens nauwelijks specifiek eetbare paddenstoelen (zie
hierna).
Tabel III.2 hiernaast biedt een overzicht van eetbare paddentoelen die genoemd worden
in de periode 1600-1900.

142. Mogelijk gaat het hier om W.C.H. Staring, die op dat moment de redactie van ‘De Volksvlijt’
voerde, samen met J.A.Eijk.
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Eetbare campernoelien/jes of
Duivelsbrood, paddenstoel
algemeen

1612 Magirus, Koocboec oft familieren keukenboec
1668 Van Sterbeeck, Tractaet (campernoeljes of Duivelsbrood)
1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum (ghemeyne
Campernoelien)
1741 Schröder, Medicina Pharmaceutica
1803 Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid
1814 Gartman, Een ervaren kok.

Boleti

1668 Van Sterbeeck, Tractaet Campernoillien (Boleti)

Hanekam (cantharel), Kanterelle,
ook:
Seem-leire oft goude Fungi

1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum (Seem-leire oft goude
Fungi)
1871 De Volksvlijt (Hanekam)
1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten (Kanterelle)

Champignon, ook:
Weijer, Fungus pratensis of
Pradelli

1668 Van Sterbeeck, Tractaet Campernoillien (Pradelli)
1756 Heymans, De volmaakte Geldersche keuken-meyd
(Champignon)
1783 Houttuyn, Natuurlyke Historie (Champignon)
1800 Gartman, Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst
1814 Gartman, Een ervaren kok (Champignon)
1841 Stam, De fijne keuken (Champignon)
1871 De Volksvlijt (Gewone champignon)

Coraeltak

1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum
1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten

Fontjus

1756 Heymans, De volmaakte Geldersche keuken-meyd
1800 Gartman, Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst

Geytebaert, Geitebaard

1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum
1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten (Geitebaard)

Helvelle

1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten

Morieljes/Morille, Moreljes,
Morielje
Ook:
Moerbesie-fungi

1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum (Moerbesie-fungi)
1752 De Volmaakte Hollandsche keuken-meid
1756 Heymans, De volmaakte Geldersche keuken-meyd
1783 Houttuyn, Natuurlyke Historie
1800 Gartman, Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst
1841 Stam, De fijne keuken
1871 De Volksvlijt
1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten (Kanterelle)

Mousserons Muserons/ Maserons/
Ook:
kleine- of witte Meikampernoelie
(petit mousseron)

1752 De Volmaakte Hollandsche keuken-meid
1800 Gartman, Nieuwe Vaderlandsche Kookkunst
1880 VandeVelde, Geneeskundige en Giftige Planten (kleine- of
witte Meikampernoelie (petit mousseron)

Pradelli

1668 Van Sterbeeck, Tractaet Campernoillien

Sint Ioris Fungi

1675 Van Sterbeeck, Theatrum fungorum

Truffels

1612 Magirus, Koocboec oft familieren keukenboec
1756 Heymans, De volmaakte Geldersche keuken-meyd
1841 Stam, De fijne keuken,

Tabel III.2 Eetbare paddenstoelen genoemd tussen 1600 en 1900.
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III E. Volks- of dialectnamen voor paddenstoelen
“Het Nederlands dat in de Middeleeuwen in de lage landen werd gesproken,
verschilde per regio, stad en zelfs dorp. Er bestonden dus alleen streektalen. Pas
in de zestiende en zeventiende eeuw ontstond geleidelijk een overkoepelende, bovengewestelijke eenheidstaal of standaardtaal, waarin althans in de geschreven
taal de regionale verschillen beperkt werden” (van der Sijs 2004, p. 29) .143
Of en zo ja welke volksnamen144 in vroegere eeuwen er voor paddenstoelen werden
gebruikt weten we niet, op enkele uitzonderingen na. Eén boomzwam (“van Aenwas
substantie ende ghedaente den Agaricus niet zeer onghelijck”) wordt bij Lobelius (1581,
p. 308) expliciet genoemd (de tegenwoordige Tondelzwam, Fomes fomentarius?) en
was, afgaande op de woorden van Lobelius, bekend bij de soldaten “inden crijch voor
lonter”. Een enkele keer werd door auteurs zelfs expliciet vermeld dat een naam bij het
volk (vulgo) voorkwam. Een dergelijke getuigenis bestaat bijvoorbeeld over het woord
ungerseyeren, waarvan Van Sterbeeck zegt dat het gebruikt145 wordt voor ‘Phalluspaddenstoel, “vanden ghemeynen man in Hollandt, Ongers eyeren, oft Oniers eyeren,
dat is Duyvels eyeren, oft Toveraers eyeren” (Van Sterbeeck 1675, p. 276). Van paddenstoelnamen die eventueel bestonden in het dagelijks leven zijn we dus aangewezen op
wat de botanisten of andere auters genoteerd hebben met de vermelding vulgo [= door
het volk]. Onbekend is in hoeverre er wellicht plaatselijk daadwerkelijk méér (volks- of
dialect-) namen zijn geweest.
Eind 18de, begin 19de eeuw ontstond onder invloed van de Romantiek, als reactie op de
periode van de Verlichting, in de verschillende Europese landen grote belangstelling
voor de eigen taal en cultuur van het volk, en daarmee ook voor dialectwoorden. De
interesse voor de eigen taal nam na de afscheiding van Nederland in 1830 alleen maar
toe. De stichting van de staat België met het Frans als de belangrijkste, officiële taal146
143. Het ontstaan van de standaardtaal juist in die periode was “te danken aan de maatschappelijke
en politieke veranderingen die toen plaatsvonden, en die ertoe leidden dat de mobiliteit groter werd
en dat het geschreven woord een belangrijke plaats in de samenleving ging innemen. De mondelinge
en schriftelijke contacten tussen mensen met verschillende moederdialecten namen enorm toe, en de
taalverschillen gingen de communicatie hinderen. Een eenheidstaal was dringend gewenst!” (van der
Sijs 2004, p. 29).
144. Onder ‘volks- of dialectsnaam’ wordt hier verstaan “een bij ‘het volk’ gangbare, niet wetenschappelijke naam voor een plant, een dier of een stof” (definitie Kruyskamp, 1974).
145. Van Sterbeeck baseert zich hierbij de Latijnse tekst van Hadrianus Junius, die in 1564 deze paddenstoel beschrijft.
146. “De Belgen moesten er na de afscheiding in 1830 hard voor knokken om het Nederlands of
Vlaams als onderwijstaal op alle niveaus van het onderwijs ingevoerd te krijgen. Bij de afscheiding
werd het Frans in België als enige officiële taal erkend, het verplichte gebruik van de ‘Hollandse
taal’ in het onderwijs werd afgeschaft (…). Weliswaar werd in de grondwet van 1831 bepaald dat het
gebruik van talen vrij was, maar dat betekende de facto dat in het publieke leven (wetgeving, bestuur,
onderwijs en rechtspraak) Frans werd gebruikt (…). In 1883 werd tweetaligheid in het onderwijs ingevoerd en werd bepaald dat in Vlaanderen Nederlands, Duits en Engels in het Vlaams geleerd moesten

188

3. Hfdst III 1600-1900.indd 188

21-7-2020 21:46:16

Bijschrift: Tekst bij het lemma ‘Bulst’ in
Gezelle 1946, p. 95. ‘Baanst’ en ‘banst’ zijn
etymologisch verwant met het woord ‘banet’
uit 1220.’(Jacobs 1930, p. 193).

riep in het Nederlandse deel van België een tegenreactie op. Een aantal schrijvers en
kunstenaars voerde strijd om het behoud van het Nederlands en zorgde ervoor de ZuidNederlandse taal te boekstaven zodat deze taalschat niet verloren zou gaan. In Nederland
belichamen vooral de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en het Woordenboek
der Nederlandsche Taal (WNT), ‘een historisch, wetenschappelijk, beschrijvend woordenboek van het nederlands van 1500-1976’, deze interesse in de volkstaal.
Aandacht voor het Vlaams taaleigen
Tot de schrijvers die zich inzetten voor het behoud van de volks- of dialecttaal van de bewoners van Vlaanderen, behoorde een van de ongetwijfeld bekendste Nederlandstalige
auteurs in de tweede helft van de 19de eeuw, dichter Guido Gezelle, die in 1865 het
volkstijdschrift Rond de Heerd (“een leer- en leesblad voor alle lieden”) stichtte, en later
ook bijdragen schreef voor Loquela (1881-1895) en Biekorf (1890). Dank zij hem en
o.a. ook Leonard de Bo (zie hierna) zijn nogal wat Zuid-Nederlandse woorden bewaard
gebleven, waaronder een klein aantal voor ‘paddenstoelen’. Bij hem is in Loquela onder
het lemma ‘Bulst’ te vinden “= Baanst, bast, benst, stuifzwam. Lycoperdon L. vroeger
gebezigd om vier in te slaan” (Gezelle 1946, p. 95), verwant met het 13de eeuwse ‘banet’
voor ‘tondel’ (zie voor een nadere bespreking van het woord ‘tondel’ Hoofdstuk V).
Gezelle noteert het woord mollebrood en dulhondenbrood voor paddenstoelen (idem,
p. 129 en p. 324) en geeft aan dat het Vlaamse woord truffen, dat “looze zagen en ijdele
praat” betekent, afkomstig zou zijn van het Latijnse tuber147.
Ook Leonard de Bo, eveneens clericus, en meer bekend onder de naam Deken de Bo,
verdiepte zich in de taal van de Vlamingen. Die interesse resulteerde uiteindelijk in het
Westvlaamsch idioticon (1870-1873). Na zijn dood verscheen in 1888, bewerkt door
Samyn, zijn Kruidwoordenboek, waarin o.a. een uitgebreide uiteenzetting over roest en
worden. Het Nederlands werd dus voordien in het Frans onderwezen! (…) In 1914 werd de leerplichtwet
ingevoerd en werd bepaald dat in het lager onderwijs de gebruikelijke taal van het kind als voertaal gebruikt zou worden. Vanaf dat moment kreeg iedereen in Nederlandstalig België Nederlands onderwijs.
Nadat tijdens de Eerste Wereldoorlog onder Duitse bezetting aan de universiteit van Gent enige tijd in
het Nederlands onderwijs was gegeven, werd na de oorlog in 1930 de universiteit Gent als eerste vernederlandst” (van der Sijs 2004, p. 350).
147. Ook volgens het Middelnederlands Woordenboek betekent truffe (vroegst aangetroffen vermelding 1240) kletsverhaal, sprookje. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=VMNW&id=ID4607
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brand in het koren verscheen (zie Hoofdstuk IV). Daarnaast levert dit werk een aantal
dialectnamen voor nog andere paddenstoelen: Agaricus igniarius: veunshout; voor de
Lycoperdon-groep geeft hij rooker, en voor Claviceps purpurea, moederkoorn en wulvetand. Voor truffel vermeldt hij het woord rammelkul.148
In 1870 verscheen daarnaast nog het Algemeen Vlaamsch Idioticon van
Schuermans. Hij noteert funtsen (ook foeintsen), voor campernoeliën. Ook hij noemt o.a.
baans’, of baant, een woord dat in heel West Vlaanderen gebruikt wordt voor tondel.149
Van unjer zegt hij: “Unjer: middagslaapje, vanhier: unjeren. (…) Meyer en Kil. Hebben
unjer voor: spook, schimme, en ungeren voor: tooeveren; unger, hoere, holl. Tooverheks,
boosaardig vrouwmensch (…).”
Nog net in de 19de eeuw, in 1896, verschijnt ten slotte van de hand van Egide Paque De
vlaamsche volksnamen der planten van België, Fransch-Vlaanderen, Noord-Brabant,
Hollandsch-Limburg enz.150 Het werk komt voort uit een prijsvraag ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van het Kruidkundig Genootschap van België en was gebaseerd
op het werk van vrijwilligers die uit 271 gemeenten de op dat moment gebruikte dialectnamen voor planten verzamelden. Daaronder zitten ook verschillende namen voor
(een zeer klein aantal) paddenstoelen. Paque vermeldt nog enkele tot dan toe onbekende
dialectnamen, die her en der in zeer beperkt gebied zijn aangetroffen. Meestal gaat het
om algemene namen voor de eetbare paddenstoel, zoals foens (Paque (1896, p. 114)
voor: “groote eetbare paddenstoel (…) die bijzonder in de dennebossen gevonden
wordt.” (idem p. 472). Maar er zijn ook woorden voor meer specifieke soorten, zoals de
bovisten, die boeveest, poeffers en doempers worden genoemd. Dolhondenbrood wordt
soms gebruikt voor de eetbare paddenstoel met plaatjes (Agaricus campestris). Het duivelsbrood dat Van Sterbeeck al besprak, wordt nu vooral gebruikt voor grote houtachtige
boomzwammen, vanwege de vorm die wel wat lijkt op een brood, “doch zij zijn zo
hard en taai, zegt men, dat slechts de duivel ze zou kunnen knauwen” (Paque 1896,
p. 96). Duveltjesboter wordt gebruikt voor kleine inktzwammetjes: “na eenige dagen
bestaans, smelten deze planten weg en laten niets dan een zwart en walgelijk vocht over”
(idem, p. 98). Claviceps purpurea wordt niet alleen met de ‘officiële’ naam moederkoorn
genoemd, maar ook wolventand en beerentand. Hij noemt ook rammelkul voor truffel
(Bijvoegsel 1913, p. 123)
Er blijkt in ieder geval eind midden en einde 19de eeuw in het Vlaamse taalgebied een aantal dialectwoorden te bestaan voor de paddenstoel in het algemeen en voor
sommige groepen in het bijzonder. Het gaat echter duidelijk om een kleine groep van
paddenstoelen die altijd al tamelijk opvallend waren en die soms eetbaar zijn: ‘watermarille’ wordt in zuidelijk Belgisch Limburg gebruikt voor een ‘gele variant’ van de
Morchella esculenta. “Deze gele variant is minder gezocht; zij komt in de waterachtige
148. Deze naam werd waarschijnlijk gebruikt voor Hertentruffels, Elaphmyces, en niet voor de echte
eetbare truffels, die, zoals gezegd, in de Lage Landen niet of nauwelijks voorkomen.
149. ‘Baanst’ voor tondel komt ook nog voor in het Waasch Idioticon door Amaat Joos, over het taaleigen van de streek bij Sint Niklaas, uit 1900.
150. In 1912 verscheen nog een bijvoegsel bij deze uitgave.
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plaatsen en heeft ook eenen waterachtigen smaak.” (Paque, 1896). In Turnhout en omstreken wordt het woord trompetter gebruikt voor de cantharel/Hanekam (Paque1896,
379 ). Morelle en marille worden her en der voor Gewone morielje (Morchella esculenta) gebruikt (Paque 1896, p. 241, 258). De verspreiding van deze woorden is vaak
beperkt tot enkele plaatsen. De opvallende Vliegenzwam met zijn rode, wit gespikkelde
hoed wordt soms duivelskersen genoemd (idem, p. 472).
Dankzij het werk van bovenstaande auteurs zijn dialectnamen uit de Zuidelijke
Nederlanden bekend voor een tiental ‘soorten’ paddenstoelen (zie ook het overzicht in
de tabel), een gering aantal, zeker afgezet tegen het aantal paddenstoelen dat rond 1900
in de mycologische wetenschap bekend is gekend.151 Het laat echter wel zien dat in dagelijks leven van de bewoners van deze Nederlandstalige Belgische gebieden in de 19de
eeuw in ieder geval een aantal dialectnamen voor een klein aantal paddenstoelen (meest
slechts gebruikt in zeer beperkt gebied) werd gebruikt.
Ook in de Nederland was er aandacht voor de taal van het gewone volk. Enkele voorbeelden van uitgaven over Nederlandse dialecten zijn het Woordenboekje van het
Overijselsch door Halbertsma in 1835; Boumans De Volkstaal in Noordholland in
1871. In 1887 verscheen Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de
19de eeuw, in 1895 het Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect door J.H.
Gallée. Een Woordenboekje van het Deventers Dialect door W. Draaijer verscheen in
1896.152 Paddenstoelen komen in deze uitgaven echter niet of nauwelijks aan de orde. In
Groningen wordt soms tunder voor ‘tondel’ gebruikt en pödstoul in algemene zin voor
‘paddenstoel’. In Gelderland en Overijssel wordt soms stûve of stûvedampe gebruikt
voor een ‘vergane paddenstoel’; een woord dat ook voorkomt in Salland (‘stoevedampen’). 153 Het zal daarbij, gezien de dialectnaam ‘stûve’, gaan om stuifzwam(men). In
andere provincies worden echter geen namen voor paddenstoelen gemeld.
In de jaren 1940-1942 werd in alle Nederlandse provincies nog een landelijke
enquête gehouden naar plantennamen,154 onder informanten die meest nog in de 19de
eeuw geboren waren. Het levert voor Nederland nauwelijks paddenstoelnamen op (zie
ook Hoofdstuk V). Alleen Zeeland en Zuid-Limburg, en in mindere mate Brabant, kennen wat meer dialectwoorden, zoals jode(n)vlees, spoke(n)brood en duiveltjesbrood.
In Zuid-Holland komt nog sporadisch duivebrood en duivel(tje)sbrood voor.155 Deze
Nederlandse enquête uit de oorlogsjaren geeft een beeld van hoe er in het algemeen in
het meer noordelijke deel van Nederland tegen paddenstoelen werd aangekeken: men
151. Destrée (1901) behandelt ca. 930 soorten.
152. Bron: Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).
http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/lijst
153. Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands
Woordenboek, Raalte.
154. Bron: Collectie vragenlijsten van de afdeling Volkskunde van het Meertens Instituut. Vragenlijsten
nr. 6a betreffende de rol van paddenstoelen in het volksgeloof en de geneeskunst (1940). Archief 36:
106 – 114.
155. Bron: Dialectkaart getekend door de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten,
Vakgroep Taalkunde – afdeling Nederlands (UGENT) op basis van de RND, zie Hoofdstuk V.
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Nederlandse
huidige naam

Dialectnaam

Gebied

Paddenstoel
algemeen

- Kompernoel, -Kampernoel, Pompernoelje
- Paddenstoel, - Paddebrood, - Mollebrood
- Dul-, dolhondenbrood
- Duivelsbrood, - Duvelskaas,- Duiveleten
- Duivelsdrek
- Jode(n)vlees
- Spokenbrood
- Hoosjesbrood
- Duveltjesvreten
- pödstoul

België en
ZuidelijkNederland

Latijnse
huidige
naam

Zeeland
Noord-Nederland

Eetbare paddenstoel - Funts, foens
algemeen
- Duivelsbrood*

Nederlandstalig
België

Boomzwam soort,
vuurzwam-achtig,
maar vaak verward
met andere houtige
boomzwammen

- Veunshout

West-Vlaanderen

(Agaricus
igniarius)

Bovist-soort

- Rooker
- Baanst, Banst, - Bult
- Boeveest, - Poeffer, - Doemper

West- Vlaanderen
Nederlandstalig
België

Lycoperdon
spec.

Bovist-soort

- Stûve - Stûvedamp
- Stoevedampen

Gelderland,
Overijssel / Salland

Inktzwammen
algemeen (kleine)

- Duveltjesboter

Nederlandstalig
België

Morielje soort

- Morelle, - Marille –Watermarille
- Morille**

Belgisch Limburg
Nederland

Morchella
spec.

Vliegenzwam

- Duivelskersen

Hanenkam of
Cantarel

- Trompetter, Hanekam**

Turnhout e.o.

Cantharellus
cibarius

- Rammelkuul

West-Vlaanderen

Echt moederkoren

- Moederkoren –Wulventand, Wolfstand*
- Wolventand – Beeretand – Brant, Zwarte
broodjes*, Sporen*, Hannepoten*

Nederlandstalig
België

Claviceps
purpurea

Brand1

- Brandauw, Brandaal, - Doodaal
- Masscher, -Masschel, -Grijm

Nederlandstalig
België

Ustilago,
Uredinea

Truffel-achtige
1

De namen met * worden vermeld bij VandeVelde (1880); met ** worden vermeld in De Volksvlijt (1871).
Moederkoren, Branden en Roesten worden uitgebreid behandeld in Hoofdstuk IV.

1

Tabel III.3 Dialectnamen voor paddenstoelen in ca. 2de helft 19de eeuw in de Nederlandstalige gebieden.
Zie ook Hoofdstuk V.
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wist nauwelijks iets van paddenstoelen, men was er bang voor en meende dat ze allemaal
giftig waren. De aangetroffen dialectnamen worden nog eens op een rijtje gezet in de
tabel hiernaast.
Paddenstoelen in het volksgeloof
Het onderzoek in de laatste kwart van de 19de eeuw en daarna naar de woordenschat in de
volkstaal heeft ook meer licht geworpen op de rol van bijgeloof bij ‘het volk’: de boeren,
de arbeiders, de lager geschoolden.
Interessante uitgaven op dit gebied zijn die van Isidorus Teirlinck, Flora diabolica (1924) en Flora magica (1930).156 Teirlinck geeft een uitgebreid overzicht van
Nederlandse en anderstalige plantennamen met een ‘duivelse’ connotatie, gebaseerd op
oude bronnen uit diverse Europese landen. Voor de namen zelf geeft hij geen tijdsaanduiding. Teirlinck stelt dat het bijgeloof in duivels en heksen vooral in de 13de en 14de
eeuw voorkwam (1924, p. 9, 10), waarmee de namen met ‘duivel-’ tot de oudste namen
gerekend moeten worden. Paddenstoelen werden soms gezien als eten voor heksen.
‘Tooveressen’ zijn handlangsters van de duivel en in Vlaanderen werden paddenstoelen
ook in de 19de eeuw nog soms tooveressenbrood genoemd (Teirlinck 1930, p. 35). Maar
sommige paddenstoelen zijn, naast een aantal andere planten, ook voedsel voor de duivel
zelf. Ze worden daarnaast ook wel gezien als zetel voor padden (die eveneens behoorden
tot het rijk van de duivel). ‘Heksenkringen’ waren her en der bekend als plaatsen waar
heksen en tovenaars hun ‘sabbatvergaderingen’ of hun dansen hielden (Teirlinck 1930, p.
29). Ook namen als duveltjesboter en duivelsdrek enz. komen voor. Uit Teirlincks werk
blijkt dat de associatie van paddenstoelen met de duivel zeker aanwezig is geweest. Bij
iedere naam worden enkele plaatsen/gehuchten genoemd, waar de naam gebezigd wordt.
Per stad en streek verschillen de namen echter vaak, zodat de geografische verspreiding
van een bepaalde naam steeds nogal beperkt lijkt te zijn.
In de Flora diabolica (1924) van Teirlinck is de duivel-benaming verreweg
favoriet. De groep met een associatie met de duivel omvat ca. 450 planten. Het aantal
paddenstoelen daarbinnen is echter relatief beperkt. Afgezien van enkele ‘duivel’-namen voor de paddenstoelen als algemene aanduiding, komt bij ca. 13 meer of minder
specifiek benoemde paddenstoelen een duivelsbenaming voor.157 Ook Joden- en Turkenassociaties bij planten komen voor, van beide groepen ca. 40 namen.158 Voor paddenstoe156. Meer plantkundig gericht (maar niet altijd betrouwbaar) is VandenBussche’s Onze Volkstaal voor
kruiden en artsenijen, 1955. Ook bij Van Dijk (1981), wordt een enkele paddenstoel genoemd. De uitgave Kinderen der duisternis over paddenstoelen van Van der Ploeg (1951) gaat in op volksgeloof en
geeft veel informatie over graanaantastingen en de negatieve rol van paddenstoelen in de volksbeleving.
157. Enkele voorbeelden (met huidige wetenschappelijke naam): Agaricus muscarius: duivelskersen; Suillus luteus: Satanszwam; Rubroboletus satanas: Satanszwam; Coprinus spec: Duivels- of duveltjesboter; Lycoperdon spec: Spuwduivel, Duivelsnuifdoos, Duivelstabakszak; Morchella esculenta:
Duivelsschepsel; Phallus impudicus: Duivelsei; Russula emetica: Spuwduivel.
158. De planten die geassocieerd werden met Joden zijn merendeels ‘vervloekte’ planten (Teirlinck
1924, p. 167). “De Christenen vervloekten de Turken of Saracijnen (…) en wierpen hun den scheldnaam van Honden toe. Omgekeerd werden de Christenen door de Turken ook Honden genoemd. De
volgende Planten zijn Turkenplanten; doch zelden sluit die benaming in zich het idee van vervloeking of
zelfs van minachting; zij werd gegeven aan Planten die uit het Oosten – werkelijk, of naar de dwalende
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len komen deze namen niet of nauwelijks voor. ‘Judas/Joden’-namen twee maal bij één
paddenstoel (judasoor of jodenoor),159 ‘Turken’-namen ontbreken. Nogal eens blijkt een
naam op verschillende plaatsen voor verschillende soorten planten te worden gebruikt.
Naast planten die in het volksgeloof met de duivel samenhingen, bestonden er gelukkig
ook heel wat planten die de doem van de duivel konden overwinnen:
“Duivelsbanners en –bezweerders, kabbalisten en astrologen, theologanten en
middeleeuwse geneesheren kenden er overigens een aanzienlijk getal. En evenals de gezammenlijke kruiden, die den Duivel van dienst zijn, de Diabolische
Flora vormen, maken die, welke hem bestrijden of hem onaangenaam blijken,
de Antidiabolische Flora uit. Het ligt in den aard der zaak, dat het grootste deel
dezer Planten Phanerogamen of Zichtbaarbloeienden zijn.” (Teirlinck 1924, p.
228).
Ook die planten komen in grote aantallen voor, waaronder o.a. Haarmos, diverse soorten varens en diverse naaldbomen, waaronder soms de Lorkenboom, en ook maretak
(Teirlinck 1924, p. 294-297, 317). Slechts één paddenstoel behoort tot die tegenkrachten
en dat is de ‘antiophidische’ [tegengiftige] lorkzwam, Agaricus Laricis, de uit de Griekse
geneeskunst geërfde geneeskrachtige Agaricus (idem, p. 290).
De namen in de hierboven genoemde dialectonderzoeken uit de 19de eeuw en in
het werk van Teirlick in het eerste kwart van de 20ste eeuw lijken in ieder geval te duiden
op een bij paddenstoelnamen nog altijd min of meer latent aanwezig bijgeloof in duivels,
heksen en tovenaars.160
In Hoofdstuk V wordt nader ingegaan op de herkomst en culturele context van
deze dialectnamen.

volksmeening – naar het Westen werden ingevoerd; ook wel omdat zij door rondleurende kwakzalvers
– voor het volk Saracijnen of Egyptenaars – om hunne geneeskrachten werden gebezigd.” (Teirlinck
1924, p. 178). De Turkse hoofddeksels (tulband) moeten veel aandacht hebben getrokken (‘Turkse
muts’), evenals een muziekinstrument met belletjes, dat Turkse beiaard werd genoemd en aan enkele
soorten van lelies zijn naam gaf (Teirlinck 1924, p. 184). Tot de min of meer vervloekte planten behoorden ook nog de ‘Heidens’- of ‘Zigeunerplanten’: “uitheemsch, vreemd, uit andere landen afkomstig,
ofwel Geneeskruiden door rondzwervende Heidens of Zigeuners gebruikt” (Teirlinck 1924 p. 190).
159. Uit het Duitse taalgebied meldt hij de naam ‘Jodenzwam’ (Judenbilz/Judenpilz) voor de koezwam
(huidige naam: Suillus bovinus, Koeienboleet)
160. Behalve Teirlinck gaan ook latere auteurs als Lemaire (1995) hierop in. Ook overigens in o.a.
de 21e-eeuwse Harry Potter-boeken van Joanne Rowling en in de Harry Potter-films (Warner Bros)
figureren paddenstoelen aan de kant van de kwade toverkrachten. Twee ‘boektitels’ die in deze Harry
Potter-reeks figureren zijn “Duizend magische Kruiden en Paddenstoelen, geschreven door Philippa
Zwam,” en “Encyclopedie der Giftige paddenstoelen”.

194

3. Hfdst III 1600-1900.indd 194

21-7-2020 21:46:17

Afsluitende samenvatting
Aan het eind van de 16de en begin 17de eeuw verschuift in de Lage Landen het intellectuele middelpunt van het Zuiden naar het Noorden. Oorzaken zijn de strijd van de
Nederlanden tegen de Spaanse overheersing en de deels daarmee verbonden godsdienststrijd die een splitsing tussen het Noorden en het Zuiden teweegbrengt. De belangrijkste
centra in de Zuidelijke Nederlanden vallen ten prooi aan belegering en verwoesting. De
rijkere burgers, waaronder veel protestanten, trekken weg uit de Zuidelijke Nederlanden.
In het Noorden is in 1588 de ‘Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ uitgeroepen,
waarmee ook politiek een ‘grens’ wordt getrokken. Het zwaartepunt van het intellectuele leven verschuift naar de Noordelijke Nederlanden, met name naar de steden in het
graafschap Holland.
In de eerste helft van de 17de eeuw worden in de Nederlanden wat betreft
Nederlandse paddenstoel-uitgaven alleen heruitgaven van Dodonaeus’ werk uitgegeven: in 1608 en 1618 in Leiden en in 1644 weer in Antwerpen, aangevuld met tot dan
toe bekende kennis over paddenstoelen bij andere, buitenlandse auteurs. Een enkele
Nederlandse naam bij Dodonaeus (1644) is nog niet eerder aangetroffen, zoals vorstenstoel voor ‘paddenstoel in het algemeen’.
In de tweede helft van de 17de eeuw verschijnen de in het Nederlands geschreven uitgaven van de Antwerpse Van Sterbeeck, het Tractaet (1668) en het omvangrijke
Theatrum fungorum (1675). Van Sterbeeck is de eerste die zo uitgebreid over paddenstoelen schrijft, en hij is de eerste die zo uitgebreid daarover in het Nederlands schrijft.
Zijn werk, dat voortbouwt op de kennis van botanisten als Clusius, Lobelius en de Frans/
Zwitserse gebroeders Bauhin (die, afgezien van Lobelius, allen in het Latijn schreven),
is weer een stap vooruit in de kennis van paddenstoelen.
Van groot belang zijn ook de afbeeldingen van de paddenstoelen in Van
Sterbeecks werk, deels kopieën naar de paddenstoelen-afbeeldingen van Clusius.
Daarmee is hij in het laatste kwart van de 17de en het begin van de 18de eeuw ook een
belangrijke schakel in de geschiedenis van de mycologische afbeeldingen.
De afbeeldingen bij Van Sterbeeck hebben nogal wat discussie opgeroepen en
hij heeft met zijn uitspraak dat zijn afbeeldingen alle naer ’t leven of naer de natuer
zijn weergegeven, de beschuldiging van plagiaat over zich afgeroepen: hij zou zich de
afbeeldingen van Clusius zonder bronvermelding hebben willen toe-eigenen. Op basis
van bestudering van zijn teksten moet echter de conclusie zijn dat voor de beschuldiging
van plagiaat geen grond te vinden is. Van Sterbeeck geeft immers zelf al uitgebreid aan
dat hij de aquarelstudies van paddenstoelen voor Clusius uitgave’ Rariorum plantarum
Historia1 in 1601 heeft kunnen bekijken en daarvan op grote schaal gebruik heeft gemaakt voor zijn eigen werk. Zijn uitdrukking ‘naer ’t leven’ dient dan ook niet te worden
opgevat als zou hij zelf de paddenstoelen in het veld hebben getekend, maar eerder in de
brede zin van dat ze ‘natuurgetrouw’ zijn afgebeeld, wat inderdaad voor alle afbeeldingen opgaat. Bovendien vermeldt Van Sterbeeck overal nadrukkelijk zijn bronnen en met
name ook Clusius wordt tientallen malen met bewondering genoemd als belangrijkste
bron voor zijn afbeeldingen. Slechts bij één afbeelding vermeldt hij zijn bron niet, maar
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gezien de overige vermeldingen in zijn zeer omvangrijke uitgave mag worden aangenomen dat dit op een misverstand berust.
Voor wat betreft de Nederlandse namen van paddenstoelen betekent Van
Sterbeecks werk een nieuwe fase. Zijn benamingen zijn vaak meer lange en breedsprakige omschrijvingen dan ‘echte’ namen. Met hem wordt de periode van bedachte, in het
Latijn ‘geconstrueerde’ namen voor paddenstoelen ingezet, die gevolgd worden door de
Nederlandse vertaling daarvan als Nederlandse naam. Deze ‘traditie’ zal worden voortgezet door Houttuyn (1783) en later weer later door Schuurmans Stekhoven (1818), door
de auteurs van de Flora batava (vanaf 1900) en ten slotte door Destrée (1901).
Linnaeus ontketende vervolgens met zijn Systema naturae in 1735 een revolutie in de
biologische wereld. Zijn indeling van de planten, maar vooral zijn binominale naamgevingssysteem in zijn Species plantarum van 1753 zal ook de mycologische wereld
sterk beïnvloeden. Ook paddenstoelen krijgen voortaan een unieke naam (geslachtsnaam
gecombineerd met een uniek soortnaamgedeelte (epitheton)).
In de 2de helft van de 18de eeuw is het wat Nederlandse namen betreft vooral
Houttuyn die met zijn omvangrijke Natuurlijke Historie uit 1783 voortbouwt op de indeling van paddenstoelen door Linnaeus en daar nu ook Nederlandse namen bij geeft, zowel geslachts- als soortnamen. Het zijn, afgezien van de paar oudere, al langer bestaande
namen, voor het grootste deel letterlijke vertalingen van de Latijnse, wetenschappelijke,
namen. Een apart geval is de naam wolfsveest, die voor het eerst wordt aangetroffen
bij Dodonaus (1608) en die de vertaling is van Latijnse naam crepitus lupi (genoemd
bij Lobelius (1581) en Kiliaan (1599)). Wolfsveest is ook de vertaling van de (Griekse)
naam Lycoperdon bij Linnaeus (diens 9de geslacht van de paddenstoelen, 1753, p. 1183).
Houttuyn doopt deze letterlijke vertaling wolfsveest of boveest vanwege het ‘onbetamelijke’ karakter ervan om tot Stuifzwam, een naam die nog steeds voor een hele groep van
‘buikzwammen’ gebruikt wordt. Houttuyn levert verder een schat aan bijzonderheden uit
verschillende landen met betrekking tot een groot aantal paddenstoelen.
Naast het werk van Houttuyn verschijnen in diens tijd nog enkele kleinere
Flora’s met vermeldingen van planten in Nederlandse horti en van ‘in den wilde’ aangetroffen planten, waaronder vaak ook enkele paddenstoelen, die verder geen nieuwe
Nederlandse namen leveren.
Met het optreden van Persoon en Fries in het begin van de 19de eeuw krijgt de mycologie
een enorme verdieping. Ook in de Nederlanden (vanaf 1830 Nederland en België) komt
er steeds meer aandacht voor het ‘cryptogamen’-deel van de botanie (algen, mossen,
lichens en paddenstoelen). Het aantal paddenstoelen dat nu volgens het binominale systeem beschreven wordt, neemt snel toe. Houttuyn (1783) behandelde ca. 90 soorten,
Schuurmans Stekhoven (1818) al 226. Een kleine eeuw later zal Destrée (1901) er ca.
950 beschrijven.
De voertaal in de botanische wetenschap en in mycologische studies is met
name vanaf 1830 vooral Frans, in België, maar ook deels in Nederland. Nederlandstalig
zijn de werken van Schuurmans Stekhoven (die zich baseert op het werk van Persoon) en
de uitgaven van de Flora Batava, die zich richten op botanische kennisverbreding onder
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een groter publiek. In beide uitgaven zijn de Nederlandse namen voor paddenstoelen
vooral vertalingen van de wetenschappelijke, Latijnse naam.
Aan het eind van de 19de eeuw groeit de mycologie uit tot een zelfstandige discipline, los
van de botanie, mede dankzij in België botanisten als Libert, Westendorp en Wallays,
en in Nederland auteurs als Dozy, Molkenboer en Oudemans, die zich beijveren de paddenstoelenflora van België, resp. Nederland te beschrijven. Dat gebeurt vooral in het
Frans. Tegen het eind van de eeuw echter ontstaat er opnieuw behoefte om kennis over
paddenstoelen toegankelijker te maken via de Nederlandse taal, wat o.a. zal resulteren in
het In Nederland groeiende Hoogere Zwammen van Destrée in 1901.
Woordenboeken, encyclopedieën en enkele vaktechnische uitgaven in de behandelde
periode vormen in toenemende mate een nuttige bron voor paddenstoelnamen en leveren
vaak ook specifieke gegevens over het gebruik van paddenstoelen, zoals bijvoorbeeld
voor de Tontelige zwam (Boletus fomentarius) voor het maken van tondel of tonder.
Nieuwe Nederlandse namen voor paddenstoelen worden niet gegeven, met uitzondering
van één paddenstoel, de Huiszwam, die aan het hout van schepen en van huizen aanzienlijke schade kon aanrichten en vanaf de 18de eeuw regelmatig vermeld wordt in vaktechnische timmermanshandboeken. De auteurs van vooral de latere encyclopedieën, zoals
de diverse uitgaven van Chomel en Nemnich (2de helft 18de eeuw) proberen duidelijk up
to date te blijven en de nieuwste ontwikkelingen in de diverse vakgebieden steeds zoveel
mogelijk op te nemen.
In de geneeskunde blijft een beperkt aantal paddenstoelen in gebruik. Van
Sterbeeck meldt dat ungerseyeren (stinkzwam-soorten) reuma en jicht van de voeten
kunnen genezen, maar van dit gebruik zijn geen verdere vermeldingen gevonden. In
de apotheek blijven naast Agaricus ook judasoor (tegen ooggebreken en keelproblemen) en bovist of wolfsveest aanwezig (om bloed te stelpen), soms ook Boletus cervi,
hertenzwam (tegen o.a. potentieprobemen). Daarnaast wordt in de geneeskunde ook
eikenzwam of vuurzwam en tondelzwam bij verwondingen ingezet om bloed te stelpen.
Er is voortdurend verwarring over welke zwam hiervoor nu geschikt is. Doordat boomzwammen vrij lastig van elkaar te onderscheiden zijn, zullen in de praktijk meer soorten
boomzwammen hiervoor gebruikt zijn. Houttuyn merkt overigens op dat eigenlijk iedere
boomzwam hiervoor wel geschikt is.
Opvallend is dat vooral de bronnen uit de geneeskundige hoek uit deze tijd
qua kennis en informatie lang blijven teruggrijpen op de oude klassieke bronnen, in
tegenstelling tot de encyclopedische werken die meer eigentijdse informatie opnemen
en sommige van die medische toepassingen reeds als achterhaald vermelden.
Wat betreft de eetcultuur neemt Van Sterbeeck in de bronnen een unieke positie in door
zijn enthousiasme voor en kennis van eetbare paddenstoelen. Op basis van meerdere bronnen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het eten van paddenstoelen in Van
Sterbeecks tijd zich beperkte tot vooral de Zuidelijke Nederlanden en voornamelijk tot
de betere klasse. Later, in de 18de eeuw, blijkt ook in de Noordelijke Nederlanden bij de
betere stand het eten van paddenstoelen een tijdlang in de mode te zijn. In kookboeken
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die zijn bedoeld voor de betere families met keukenpersoneel komt vanaf 1700 in ieder
geval een viertal paddenstoelen voor, vooral met hun Franse naam. Op het menu staan
mousserons of maserons,161 champinions (waarschijnlijk de gekweekte champignon),
truffels en morieljes. Deze kookboeken – die onderling grote overeenkomsten hebben worden dan met name in Holland en Gelderland uitgegeven.
Op basis van deze publicaties kan geconcludeerd worden dat tot ca. enkele decennia na 1800 ook in de Noordelijke Nederlanden bij de welgestelde klasse een zekere
eetcultuur heeft bestaan, maar die gaat niet verder dan het nuttigen van enkele (deels
gekweekte) soorten. In de tijd daarna lijkt de animo daarvoor bovendien in het noorden
weer af te nemen. Kennelijk zijn auteurs geschrokken van enige vergiftigingsgevallen. In België is in de tweede helft van de 19de eeuw echter nog wel degelijk interesse
voor een aantal eetbare soorten aanwezig, getuige o. a de Nederlandstalige uitgave van
VandeVelde in 1880 met o.a. aanwijzingen over niet eetbare en eetbare soorten van
paddenstoelen. Hij noemt geitebaard (een naam die ook al werd genoemd door Van
Sterbeeck) voor de eetbare koraalzwammen en de vernederlandste naam helvelle voor
de eetbare kluifzwammen (Helvella).
Onder invloed van de Romantiek ontstaat er in veel Europese landen aandacht voor
de volkstaal, en dat blijkt ook een (beperkte) bron van namen voor paddenstoelen. Na
de scheiding tussen België en Nederland in 1830 wordt die aandacht voor de volkstaal
in België nog geïntensiveerd vanuit de Vlaamse taalbeweging. In Nederland krijgt de
aandacht voor de volkstaal vorm dankzij met name de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT).
In België nemen De Bo, Gezelle en Paque in hun uitgaven in de tweede helft
van de 19de eeuw een klein aantal ‘nieuwe’ namen voor paddenstoelen op, die daar in
ieder geval nog (deels op zeer kleine schaal) gehoord werden in de tweede helft van de
19de eeuw. Een klein aantal daarvan wordt ook plaatselijk in de zuidelijke Nederlandse
provincies gehoord. De ‘algemene’ woorden voor paddenstoelen in deze bronnen uit
de 19de eeuw blijken overigens nauwelijks te verschillen van de namen die Lobelius,
Dodonaeus en Van Sterbeeck al noemden.
In het noorden en midden van Nederland blijkt uit onderzoek onder oudere bewoners, gehouden in de 20ste eeuw, dat er daar onder de bevolking nauwelijks namen
voor paddenstoelen bekend zijn. Uit Noord-Nederland wordt alleen de algemene naam
pödstoul [paddenstoel] gemeld. Het vrijwel ontbreken van namen voor paddenstoelen in
het noorden van deze gebieden wijst op een ‘mycofobische’ houding tegenover paddenstoelen, die ook in de 20e eeuw nog wordt aangetroffen (zie ook Hoofdstuk V).
Wat betreft de Nederlandse namen blijft het kleine aantal oude, meer algemene namen
als duivelsbrood, campernoelie, paddenstoel, en enkele soortnamen als judasoor, wolfsveest, bovist, morielje, truffel, en tondel in de periode van 1600-1900 eeuwen in gebruik,
later aangevuld met enkele andere soort- of soortgroep-namen, zoals huiszwam, stuif161. Met mouseron wordt in de recepten meestal meestal de Weidekringzwam (Marasmius oreades)
bedoeld, en niet de Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa).
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zwam, vliegenzwam, plaatzwam en geitebaard.
Uit het dialectonderzoek, maar ook uit onderzoek dat Teirlinck aan het begin
van de 20ste eeuw doet naar oude magische en diabolische plantennamen uit heel Europa,
kan de conclusie worden getrokken dat de oude associatie van paddenstoelen (en een
aantal andere planten) met duivel en heksen, die al in vroeger eeuwen bij de plattelandsbevolking aanwezig was, ook in de paddenstoelnamen op het platteland in de 19de eeuw
nog springlevend is. Daarmee lijkt er in de Nederlandstalige gebieden een directe lijn te
bestaan van de vroegste Nederlandse namen voor paddenstoelen met een duivelse (negatieve) connotatie uit de 16de eeuw naar de latere, in de19de eeuw nog steeds bestaande
duivel-, heksen- en padden-benamingen (zie ook hoofdstuk V).
Er is echter één uitzondering: terwijl in de volkstaal de algemene benaming
‘duivelsbrood’ uitsluitend in negatieve zin werd gebruikt, werd door auteurs als Van
Sterbeeck (1675), en na hem ook door Loosjes (1779) en VandeVelde (1880) de term
‘duivelsbrood’ in positieve zin gebruikt voor eetbare paddenstoelen.
In de wetenschap neemt in de periode van 1600 tot 1900 ten slotte het aantal
geconstrueerde Nederlandse namen sterk toe, wat gelijk opgaat met het inmiddels grote
aantal verschillende soorten paddenstoelen dat met een ‘geconstrueerde’ Latijnse naam
beschreven wordt. De eerste aanzet daartoe was bij Van Sterbeeck (1675) te vinden. Bij
Houttuyn (1783) en latere auteurs zijn het steeds min of meer letterlijke vertalingen van
de wetenschappelijke, Latijnse namen voor paddenstoelen, die volgens het binominale
naamgevingssysteem van Linnaeus zijn gevormd (zie verder ook Hoofdstuk V).
In tabel III.4 (zie volgende pagina) volgt ten slotte nog een overzicht van oude
Nederlandse namen voor paddenstoelen genoemd bij de belangrijkste auteurs in de periode 1600-1900.
					
Opmerkingen bij Tabel III.4
Deze soorten worden alleen in Dodonaeus 1608 genoemd. In latere herdrukken (1618 en 1644) komen ze
niet meer voor.
2
Chantarelle wordt ook genoemd bij De Gorter (1767). Zowel bij Van Sterbeeck als bij Houttuyn
is er verwarring over welke paddenstoel het nu is: zowel de huidige Otidea- soorten als Cantharellussoortenworden worden beschreven. Van Sterbeeck gebruikt Hasenmont voor het ‘Hooghduytse’ ‘Pfifferlingh.
3”
Onze Ridder [Linnaeus] immers, zo kundig in de kruidkunde, heeft ze klaarblykelyk verward. Zyn Ed.
beschryft de Truffels als “ronde Ballen, van grootte als een Pruim, wit, door verhevene pukkels ruw,
zonder Wortel, in ’t midden met een bruin Poeijer, even als de Bovist gevuld, doch in kleine veelheid, niet
gaapende”. Dit past in geenen deele op die Aardbuylen (…) maar grootendeels op de Hertszwammen”
(Houttuyn 1783, p 672, 673).
4
“De Moriljes zyn zeer bekend en overal te koop te bekomen (…). Gedroogd worden zy ’t geheele Jaar bewaard
en zyn, mooglyk al verscheide Eeuwen, in de Keukens gebruikt, maakende, onder de Kampernoeljes, eene
der minst gevaarlyke Spyzen uit.” (Houttuyn 1783, p. 638). De Gorter (1767) geeft de morilje (Morillies),
de Latijnse naam Phallus esculentus.
5
Houttuyn (1783, p. 626) zegt hiervan: “Zy maakt een geheelen trop van Schubswyze op elkander leggende,
Houtige, Oorachtige, drooge, Fluweelig zagte Zwammen, die met verscheide Kleuren getekend en dus zeer
fraay op ’t oog zyn. Het groen ontbreekt byna nooit, met evenwydige geele, roode, blaauwwachtige Kringen
doorweven (…).” Deze zwam wordt na Van Sterbeeck ook door Meese (1760) genoemd (nr. 552).
1
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Jaar / Auteur

Soorten paddenstoelen

Toelichting

1608 en 1618
Dodonaeus

-Zeecampernoelie, Ungerseyeren
-Wolfsveest, Dult, Bult, Bovijst
-Judasooren (ook vlier-oor)
-Hertsswammen
-Coraelswijse Campernoellien1
-Coraelboomken1-------------------Eerdtbuylen------------------------

- beide gebruikt voor de huidge Phallus hadriani
- gebruikt voor diverse bovistsoorten

-Wey-Campernoeljes --------------

- een aantal soorten, waaronder de huidige
Agaricus campestris en Calocybe gambosa

1675
Van Sterbeeck

-Hasenmont2
-Seemleire fungi2
-Verckens Fungi--------------------Bie-korf ----------------------------Corael-tack ------------------------Geyten baert -----------------------Vonckhout -------------------------Andyvi Fungi ---------------------Moerbesie fungi ------------------Gekrulde spaander fungus ------

1783 Houttuyn

-Chantarelle of geele champignon2
-Vliegdodende kampernoelje ----Gewoone kampernoelje of
Champignon -----------------------Waterzwammen -------------------Tontelige zwam
-Vuurvattende zwam
-Kleurwisselende zwam
-Lorkenzwam -----------------------Bijwassige Stekelzwam ----------Stinkschaft -------------------------Hertsbuil3
-Morilje4
-Koraalachtige ----------------------Gekrulde spaander fungus5 -------

- koraalzwammen
- koraalzwammen
- bij Dodonaeus (1618) zijn Eerdtbuylen eetbare
truffels

-Van Sterbeeck gebruikt deze naam voor de Suilli
van de Romeinen.
- een van de morilje-soorten
- koraalzwammen
- koraalzwammen
- diverse boomzwammen
- Eikhaas
- morielje soorten
- Gewoon Elfenbankje
- Hanekam of cantharel
- Vliegenzwam
- in Brabant Weijers genoemd
- gebruikt voor inktzwammen

- Agaricus
- “de oorlepelige”
- Van Sterbeeck: Phallusimpudicus: komt
algemeen voor en verdient dus geenszins de naam
“Zee-Paddenstoel” (p. 640)
- koraalzwammen
- Gewoon Elfenbankje

Tabel III.4 Overzicht van oude Nederlandse namen voor paddenstoelen genoemd bij Dodonaeus (1608
en 1618), Van Sterbeeck (1675) en Houttuyn (1783).
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HOOFDSTUK IV. ROESTEN, BRANDEN EN MOEDERKOREN
Inleiding
Een kleine specifieke groep van paddenstoelen of zwammen, namelijk Brand,1 Roest en
Moederkoren, heeft door de eeuwen heen nogal wat aandacht gehad, zowel in botanische
geschriften als in andere bronnen. Brand en Roest zijn aantastingen die de graanoogst
konden vernietigen en daarmee een grote impact hadden op het dagelijks leven van
de mensen. Moederkoren, een vreemde, zwarte, uitstekende korrel in de aren, was de
veroorzaker van epidemieën van kriebelkoorts of St Antoniusvuur, ergotisme, die pas in
de 19de eeuw definitief werden overwonnen. Moederkoren heeft ook een belangrijke rol
gehad als medicijn, met name bij bevallingen.
Tegenwoordig kunnen we deze soorten aantastingen indelen in een aantal
groepen schimmels die niet beantwoorden aan het ‘klassieke’ beeld van de paddenstoel:
ze hebben (meest) geen hoed en steel. Ook de grootte is afwijkend: ze zijn niet of
soms slechts met moeite zichtbaar met het blote oog. Het heeft mede daardoor heel
lang geduurd voor men wist dat deze aantastingen werden veroorzaakt door een aantal
verschillende schimmels.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat Branden, Roesten en Moederkoren
zijn en wat de geschiedenis van deze graanaantastingen is, aan de hand van de diverse
historische bronnen tussen 1200 en 1900. Verder wordt bekeken wat men in de loop van
de tijd heeft gezien als oorzaken van Branden en Roesten en hoe men heeft geprobeerd
het graanbederf tegen te gaan. De Nederlandse namen die in gebruik zijn geweest voor
deze drie groepen van graanaantastingen worden aan het eind van het hoofdstuk in Tabel
IV.1 weergegeven.
Graan en de belangrijkste graanziekten
Graan, in diverse soorten, was in de Middeleeuwen in West-Europa het basisvoedsel van
de bevolking. Tarwe was meestal voorbehouden aan de rijkere klasse, rogge en haver
waren goedkopere soorten en werden vooral gegeten door de gewone mensen. Graan
was letterlijk van levensbelang en men kende namen voor alle mogelijke soorten graan
die men verbouwde. Ziekten in het graan konden dan ook een catastrofe zijn. Zeker in
agrarische samenlevingen, waartoe ook West-Europa in de Middeleeuwen behoorde, is
men voor de voedselvoorziening afhankelijk van wat het land in de directe omgeving
opbrengt.2 Het zal duidelijk zijn dat men er alles aan probeerde te doen om graanziektes
en graanbederf op de akkers tegen te gaan.
De graansoorten in West-Europa zijn tarwe, gerst, haver, rogge, en deze soorten
kennen ook weer ondersoorten. Al deze graansoorten kennen deels dezelfde ziekten/
1. Brand en Roest worden in de plantenziektekunde niet met een hoofdletter geschreven. Omwille van
de leesbaarheid wordt er in dit hoofdstuk van afgeweken.
2. Tegenwoordig kennen we de FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, een
wereldwijde organisatie die o.a. graanziekte-uitbraken in de gaten houdt en waarschuwingen doet uitgaan wanneer uitbraken zich voordoen. Of ze overigens daarmee tegen te houden zijn, is twijfelachtig.
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aantastingen, deels verschillende waardplant-afhankelijke3 aantastingen. Waarschijnlijk
zijn de soorten van aantastingen door de eeuwen heen ongeveer gelijk gebleven. Al van
klassieke Griekse en Romeinse auteurs, zoals Plinius de Oudere (1e eeuw n. Chr.) zijn
teksten over graanaantastingen bewaard gebleven.
De belangrijkste graanziekten waar in de klassieke oudheid al over wordt geschreven,
zijn Roesten en Branden, twee specifieke groepen binnen de schimmels of zwammen,
met een ingewikkelde levenscyclus van verschillende stadia. Ze hebben gemeen dat ze
de graanplant aantasten, waardoor deze geen vrucht meer draagt. Roesten en Branden
werden heel lang niet echt van elkaar onderscheiden en werden vaak alle met dezelfde
naam (meest Brand) aangeduid.
Moederkoren behoort weer tot een andere groep van schimmels Van
Moederkoren was eigenlijk alleen het zwarte, gekromde uitsteeksel aan de aren bekend.
Het vormt op dat zwarte uitsteeksel in een latere fase, wanneer het graan al geoogst is en
de omstandigheden gunstig zijn, een klein ‘paddenstoelachtig’ vruchtlichaam, dat men
niet als zodanig kende omdat het niet op de graanplant groeit, maar los in het veld op de
afgevallen zwarte korrel.
Tot het eind van de 18de eeuw wist men niet dat deze graanziekten veroorzaakt
worden door zwammen of schimmels, niet of nauwelijks zichtbaar met het blote oog, en
met een levenscyclus die ook nog eens zeer gecompliceerd is. Meer duidelijkheid over
de oorzaken van Brand kwam er pas rond 1800, met het onderzoek van Isaac-Bénédict
Prévost (1755-1819), die voortbouwde op de inzichten van Matthieu Tillet (1714-1791).
Zijn Mémoire sur la cause immédiate de la carie ou charbon des blés uit 1807 kreeg
echter weinig aandacht. Dat veranderde met de publicatie in 1847 en 1854 door de
gebroeders Tulasne van hun Mémoire sur les Ustilaginées comparées aux Urédinées
(Ainsworth 1976, p. 147-149).
Namen die verbonden zijn aan de ontdekking van de oorzaak van graanroest
zijn o.a. die van de Italianen Felice Fontana (1731-1805) en Giovanni Targioni-Tozzetti
(1755-1829). Daarna volgde Heinrich de Bary (1831-1888), met zijn publicatie in
twee delen (1865/66) van Neue Untersuchungen über Uredineen, insbesondere die
Entwicklung der Puccinia graminis (Ainsworth 1976, p. 150-152).
Branden
Branden of Brandschimmels, Ustilagineae zijn aantastingen van het koren door
schimmels waardoor de aren geen gezonde korrel meer voortbrengen. Er zijn twee
hoofdvormen van de Branden:4
-Stuifbranden, waarbij de aar helemaal geen korrels meer vormt, maar alleen nog een
zwarte sporenmassa voortbrengt, die snel verwaait en waarbij niets anders overblijft dan
de zwarte spil van de aar (van der Ploeg 1951, p. 167). Stuifbrand valt goed op in het
3. ‘Waardplant-afhankelijk’ betekent dat een soort aantasting alleen leeft op een specifieke ‘gastheer’,
dus bijv. in geval van graansoorten alleen op tarwe, of alleen op gerst, en niet op andere graansoorten.
4. Er zijn ook talloze brandsoorten die alleen de bladeren aantasten (bijv. Streepbrand, Ustilago striiformis, ook op granen).
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veld omdat de Stuifbrand-aar eerder gevormd is dan de graan-aar. Op het huidige Groen
kennisnet worden twee soorten Stuifbrand genoemd: Ustilago nuda (Stuifbrand op gerst)
en Ustilago avenae.5 (Stuifbrand op haver).
-Steenbranden, waarbij de graan-aar wel korrels ontwikkelt en de graanhuid intact blijft,
maar de korrel zelf gevuld wordt met een zwarte sporenmassa. Het belangrijkste verschil
tussen Stuifbranden en Steenbranden is dus dat Stuifbranden ervoor zorgen dat er geen
korrel in het graan ontstaat; bij Steenbranden wordt wel een korrelomhulsel gevormd,
maar is de inhoud zwart; uitwendig is er niet snel iets te zien van de aantasting.6
Roesten
Roestschimmels of Roesten, Uredineae, zijn plantparasitaire schimmels die roestkleurige
vlekjes veroorzaken op levende plantendelen boven de grond. Roesten kunnen ook de aar
aantasten, maar ze tasten vooral het blad van de plant aan, waardoor de opbrengst van het
graan sterk kan verminderen. Het zijn, net als Branden, biotrofe parasieten: zwammen
die levende waardplanten nodig hebben om hun levenscyclus te kunnen voltooien.
Bijzonder aan Roesten is dat ze tot vijf typen sporen kunnen vormen, en van de in
Nederland aanwezige soorten heeft ca. 30% twee plantensoorten nodig om een volledige
levenscyclus te kunnen voltooien (Termorshuizen & Swertz 2011, p. 7, 8). Sommige
zijn beperkt tot één soort plant, anderen tot één plantenfamilie (maar met meerdere
plantensoorten) en nog weer andere kunnen op meerdere plantenfamilies voorkomen.
Voorbeelden zijn Gele roest (Puccinia striiformis), Bruine roest (Puccinia recondita) en
Dwergroest (Puccinia hordei). Ook Zwarte roest (Puccinia graminis) 7 komt in Nederland
voor.8 Deze Roest veroorzaakte in vroeger eeuwen grote pandemieën. Buiten WestEuropa veroorzaakt hij soms nog steeds grote schade.9 Op de Verspreidingsatlas staan de
5. Branden staan op Verspreidingsatlas Paddenstoelen niet vermeld. Roesten en Moederkoren wel. Zie:
https://www.verspreidingsatlas.nl/
6. Van der Ploeg (1951, p. 157-192) behandelt uitgebreid het ontstaan en de verspreiding van de verschillende soorten schimmels. Bij hem zijn de twee voornaamste soorten van Branden (in de benamingen die in zijn tijd in gebruik waren):
Stuifbranden: Tarwestuifbrand, Ustilago tritici; Gerstestuifbrand, Ustilago nuda; Haverstuifbrand,
Ustilago avenae (met gestekelde sporen); op rogge komt vrijwel geen Stuifbrand voor, zegt Van der
Ploeg.
Steenbranden: Tarwesteenbrand, Tilletia triciti (ook wel: Tilletia caries) op wintertarwe; Tilletia laevis
komt vooral op zomertarwe voor; Gerstesteenbran, Ustilago hordei; Haversteenbrand: Ustilago laevis
(met gladde sporen).
7. Van Puccinia graminis komt een aantal soorten voor op verschillende soorten granen. Puccinia
graminis f. sp. avenae op haver; Puccinia graminis f. sp. dactylis op kropaar; Puccinia graminis f. sp.
secalis op rogge en gerst; Puccinia graminis f. sp. tritici op tarwe en gerst.
8. Volgens de NMV Verspreidingsatlas paddenstoelen is hij uiterst zeldzaam. (https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen). Waarschijnlijk is hij ook in Nederland algemeen, maar wordt hij weinig
gemeld (Termorshuizen & Swertz 2011, p. 286). Roestsoorten en Moederkoren worden wel (voor zover
ze voorkomen in Nederland) op de NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen vermeld, Branden niet.
9. In de zomer van 2016 vond een uitbraak van Puccinia graminis plaats op Sicilië met aantasting van
tientallen vierkante kilometers tarweakkers. Volgens het roestreferentiecentrum GRRC in het Deense
Aarhus was het een uitzonderlijk agressieve variant van de schimmel. Begin februari 2017 drong de
FAO aan op snelle actie. De vrees bestond dat de ziektekiemen zouden overwaaien richting Italië en
Griekenland (Bron: Wikipedia, geciteerd 19/07/2019).
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Bijschrift: Afbeelding van Brant (Ustilago) bij Hieronymus Bock (1546), Dodonaeus’ Cruijde Boeck
(1554) en bij Lobelius’ Kruydtboeck (1581).

eerstgenoemde drie soorten vermeld als ‘zeldzaam tot zeer zeldzaam voorkomend’,
maar ze komen waarschijnlijk veel meer voor (Termorshuizen & Swertz 2011, resp. p.
344, 330, 290).
Moederkoren
Moederkoren (huidige Nederlandse naam: Echt moederkoren, Claviceps purpurea),
behoort tot de Ascomycota, een grote groep van kleine zwammen die meestal beschikken
over twee vormen of stadia van voortplanting: anamorf (ongeslachtelijke voortplanting)
en teleomorf (geslachtelijke voortplanting). Ongeslachtelijke voortplanting zorgt bij
de meeste soorten voor de grootste verspreiding. Moederkoren is voor de mens altijd
het meest zichtbaar geweest in de gedaante van langwerpige, gekromde donkerbruine
korrels in de aren van het graan, die later op de grond vallen: het sclerotium - de harde,
droge overlevingsvorm van de schimmel, waaruit bij de juiste omstandigheden in het 2de
jaar van de levenscyclus het vruchtlichaam kan groeien. Dit kleine paddenstoel-achtige
vruchtlichaam is veel minder bekend. Ze zijn ongeveer een centimeter hoog, ontwikkelen
zich óp de langwerpige, donkere gekromde sclerotiën en zullen vervolgens geslachtelijke
sporen verspreiden. Deze sporen nestelen zich dan weer op het vruchtbeginsel van de
korenhalm.
Het kleine vruchtlichaam van Moederkoren was lang óf onbekend óf werd niet
in verband gebracht met Moederkoren. Het was pas de Fransman Louis-René Tulasne
(1815-1885), die in zijn Mémoire sur l’Ergot des Glumacées10 in 1853 een beschrijving
en illustraties van de volledige cyclus van Moederkoren gaf (Ainsworth 1976, p. 187).
Moederkoren kent meerdere soorten, meestal genoemd naar de waardplant
waarop het voorkomt. Zowel het Echt moederkoren als het Pijpestrootjesmoederkoren,
Claviceps microcephala, komen volgens de Verspreidingsatlas Nederlandse
paddenstoelen matig algemeen tot algemeen voor in Nederland.
10. Tulasne’s publicatie verscheen in: Annales des sciences naturelles, Botanique, 1853, nr. 20, p. 5-56.
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Bijschrift: Pijpestrootjesmoederkoren (Claviceps microcephala), links sclerotium (‘spoor’) en midden:
een vanuit een sclerotium ontstaan stroma met daarin de talrijke kleine vruchtlichaampjes (Foto’s:
AvdP). Rechts: Afbeelding Claviceps purpurea, Echt moederkoren, in Köhler’s Medizinal-Pflanzen in
naturgetreuen Abbildungen mit kurz erläuterndem Texte II, 1887 (bron: BiodiversityHeritage Library,
https://www.biodiversitylibrary.org/ia/mobot31753002839121/#page/677/mode/1up ).

Echt moederkoren, Claviceps purpurea, heeft in het verleden regelmatig een spoor van
ellende getrokken door West-Europa. Pas rond 1850 werd na een lange geschiedenis van
onderzoek definitief vastgesteld dat deze schimmel/paddenstoel de veroorzaker was van
een van de ergste plagen van de Middeleeuwse bevolking.11 Weliswaar was Moederkoren
als zodanig wel bekend, maar het werd beschouwd als één van de vijf verschillende
aantastingen van het koren en zeker niet als de ergste aantasting, want het is tamelijk
onschuldig bij gebruik op kleine schaal. Wanneer het echter op grote(re) schaal in het
voedsel voorkwam, was het de aantasting met de meest rampzalige gevolgen voor de
menselijke gezondheid (en die van het vee12).
11. Nog in 1836 schrijft Von Zimmermann, lid van de Academie der Wetenschappers in St Petersburg
en Berlijn: “Men vindt het secale cornutum in geen ander gewas dan het rogge, en hetzelve is ook
niets anders dan de tegennatuurlijker wijze in bedorvene punten vergroeide roggekorreltjes (…) De
heer doctor Lang in Luzern zegt dat het secale cornutum, buiten deszelfs bast beschouwd, bestaat in
tegennatuurlijke (…) puntige en ontbrandbare uitspruitsels van de roggegraantjes (…).” Ook vermeldt
hij dat het lang niet altijd even giftig is, maar het meest “wanneer hetzelve groot, lang, tamelijk dik, bij
vochtig weder gewassen is en lang gestaan heeft”. Maar ook geeft Von Zimmermann aan dat aan het
begin van zijn eeuw men de oorzaak wel degelijk weet aan het Moederkoren, maar dat de onzekerheid
daarover bleef bestaan doordat het niet altijd even giftig leek te zijn (Von Zimmermann 1836 p. 139,
140).
12. “Ofschoon koeien en schapen weinig nadeel schijnen te hebben van het gebruik, zoo werkt het
beslist nadeelig op varkens, honden, ganzen en hoenders. Raulin heeft waargenomen dat muildieren
hoeven en haar verloren en Randvall (1842) met prof. Bouchardat (1861) ontkenden eveneens de
onschuldigheid van Secale cornutum voor het vee, zich beroepend op tal van waarnemingen” (van der
Ven 1915, p. 269).
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Dat Moederkoren vooral in de rogge voorkwam, wist men, maar dat het eten
ervan oorzaak was van de epidemieën van het Sint Antoniusvuur, ofwel de Kriebelziekte
(zie hierna), in de Middeleeuwen, werd lang niet onderkend. Dat kwam met name mede
omdat een sociaal-maatschappelijke component over het hoofd werd gezien, die bij deze
ziekte wél een grote rol speelde. Terwijl in tijden van hongersnoden en misoogsten de
rijke mensen nog wel aan het betere en minder vaak besmette tarwe konden komen,
waren de armen louter aangewezen op de meest slecht kwaliteiten van de rogge. En juist
daarin kwam het Moederkoren veelvuldig voor. De epidemieën in de Middeleeuwen
maakten dus vooral slachtoffers onder de armere bevolking.13
Toen het besef hiervan doorbrak, kon worden opgetreden: “Van het grootste gewicht
is het voorkomen der ziekte en het bestrijden der epidemie door algemeene maatregelen
van wege de regering, opdat het volk in een jaar van misgewas goed en zuiver voedsel
verkrijge.” (Kapteyn 1873, p. 155). Het duurde tot het einde van de 18de eeuw voordat de
eerste kennis over de oorzaken van de aantastingen gemeengoed werd en oude ideeën
over ziekten werden verdrongen door de nieuwe wetenschappelijke inzichten uit de dan
jonge plantenziektenkunde, de fytopathologie.14

Welke naam bij welke aantasting?
Met de huidige kennis zijn de verschillende graanziekten beter te herkennen en te
beheersen dan in vroegere eeuwen. De vele literatuur over graanziekten uit de afgelopen
eeuwen echter maakt duidelijk hoeveel energie er ook toen al gestoken werd in het
voorkomen van de verschillende aantastingen, ook al wist men niet precies waardoor de
schade aan het graan ontstond.
Vanaf de oudheid zijn voor graanaantastingen door de eeuwen heen verschillende
namen gebruikt. Vaak valt echter niet of nauwelijks te bepalen welke naam precies voor
welke aantasting gebruikt werd. Daarom is hier ervoor gekozen om uit te gaan van een
meer ‘eigentijdse’ bron, die enig houvast geeft waarover het bij graanaantastingen in
13. Bovendien werden bij hongersnoden ook de ‘sporen’ zelf volop gegeten, wat de ellende nog vergrootte (Van Dongen et al. 1995, p. 110).
14. Hoe moeizaam de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar aantastingen van planten soms
konden doordringen in de maatschappij, schetst Schenk (1962) in zijn inaugurele reden bij de aanvaarding van het ambt als ‘Buitengewoon Hoogleraar in de bijzondere delen van de Plantenziektenkunde’
in Wageningen. Hij meldt hoe in het jaar 1766, toen op het Italiaanse platteland een enorme uitbraak
was van Tarweroest, twee wetenschappers, Fontana en Targioni, op het spoor kwamen van de werkelijke oorzaken: “de roest (...) is een nietig parasitair plantje, uitsluitend waar te nemen met behulp van
goede microscopen, welks zaden, onmerkbaar klein, door de lucht zweven, binnendringen in bepaalde
blaasjes die overal op de tarwestengel in rijen aanwezig zijn, en, bij een bepaalde warmte- en luchtvochtigheidsgraad, daar groeien, hun absorberende mondjes met een placentavormige, wortelachtige
uitgroeiing in de aderkanalen van de tarwe drijven (in het bijzonder als de tarweplanten jong en teer
zijn (…)”. Het duurde echter nog ruim een eeuw voordat hun opvattingen werkelijk gehoord werden.
Voor de meeste wetenschappers was het te moeilijk om zich los te maken van algemeen aanvaarde
opvattingen, vooroordelen en denkpatronen, en bleef men aantastingen bij het graan zien en behandelen als ziekten zoals bij dier en mens, waarbij sapovervloed als belangrijkste oorzaak werd gezien en
sapafdrijving (aderlating) als belangrijke remedie (Schenk 1962, p. 10-14).
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historische documenten mogelijkerwijs ging. In het laatste kwart van de 19de eeuw heeft
De Bo, meestal Deken de Bo genoemd vanwege zijn status als geestelijke, en een man
met een grote belangstelling voor het Vlaamse leven van zijn tijd, er zijn levenswerk van
gemaakt om het Vlaamse taalgoed te boekstaven (zie ook hoofdstuk III). Met behulp van
De Bo’s werk is het mogelijk om in kaart te brengen hoe de diverse graanaantastingen
in Vlaanderen / de Zuidelijke Nederlanden genoemd werden. De Bo vermeldde tevens
de Franse,15 de ‘algemeen Nederlandse’ en vaak ook de Latijnse naam erbij, wat helpt de
verschillende aantastingen van elkaar te onderscheiden.
We kunnen aannemen dat zijn beschrijvingen grosso modo opgaan voor het
hele geografische midden en deels noorden van het West-Europese gebied. De Bo,
werkzaam in de tweede helft van de 19de eeuw, noteerde de woorden die rond 1850,
en deels ook eerder, in gebruik zijn geweest. Daarnaast noteerde hij de benamingen bij
oudere schrijvers als Kiliaan (1599) en Dodonaeus (1644).
Uit De Bo’s opsomming is op te maken hoeveel namen er voor de ziekten en
aantastingen van het graan bij de plattelandsmensen hebben bestaan. Hij geeft blijk van
gedegen kennis van de dagelijkse gang van zaken op het graan- en maaiveld. Onder
Brand worden volgens hem, “zowel in de volkstaal als in de boeken” (De Bo, 1888, p.
20) vijf verschillende aantastingen of ziektes van het graan verstaan. Deze vijf soorten
hebben allemaal de namen Brandauwe of Brandaal, (Brandauwe, Brandaal= Brandaar). Brand en Brandauwe zijn dus in meerdere of mindere mate voor alle vijf soorten
aantastingen in gebruik geweest. Maar daarnaast hebben ze vaak ook nog andere, meer
soortgebonden namen (zie hierna). De Franse namen die daarnaast worden genoemd
geven nog wat meer zicht op de identiteit van de aantasting.
Naast de graanziekten behandelt De Bo ook verschillende soorten grassen/
onkruiden die, groeiend tussen het graan, schadelijk konden zijn. Hieronder wordt nader
ingegaan op al deze verschillende soorten van aantastingen van het graan en hun namen.
Nederlandse namen voor graanaantastingen
Na de namen Brand en Brandauwe (die dus nogal verwarrend kennelijk op het Vlaamse
platteland soms voor alle vijf graanaantastingen gebruikt werden), noemt De Bo de
overige volks- of dialectnamen voor deze vijf soorten. Tevens geeft hij de Franse (fr.)
namen ervan, waarmee hij duidelijk maakt welke aantasting bedoeld wordt. Hij geeft
daarbij ook aan wat de graanaantasting inhoudt (De Bo 1888, p. 247-249):
1) Brand en Brandauwe (fr. Blé coulé), ook: dood-auwe, looze-auwe, witte-auwe
(ook: Verkwelstering,16 l’atrophie).17 Het graan neemt door diverse oorzaken te weinig
15. De Bo baseert zich mede op een van de vroegste Kramers’ woordenboeken, het Nouveau Dictionnaire Français-Hollandais -- Nieuw Nederlandsch-Fransch Woordenboek, 2 delen 1859-1862.
16. Vgl. “Kwelsterziekte = kwijnziekte. Bij De Bo, en te Gent, is kwelsteren kwijnen te zeggen. Kwelsteren is uitbouw met –st-eren, “frequentatief”, (…) van kwellen, eertijds kwelen, d.i. ziek zijn, een
kwale hebben” (Gezelle, 1946, p. 288).
17. De 1e groep bij De Bo, de Loze aar, werd wellicht veroorzaakt door de Tarwehalmdoder, Gaeumannomyces graminis, wel een schimmel, maar niet behorend tot de Roesten of Branden. De Tarwehalmdoder komt ook tegenwoordig voor, maar is zeldzaam (zie ook Saint-Laurent 1845, p. 150). Hij komt
verder in dit hoofdstuk niet meer aan de orde.
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voedingsstoffen op (De Bo 1888, p. 248). Deze aantasting behoort niet tot de Roesten en
Branden en komt in dit hoofdstuk verder niet meer aan de orde.
2) Brand en Brandauwe (fr. Blé ergoté en Blé cornu), ook: Dole-auwe, Dole,
Moederkoorn, Wulvetand. In de tijd vóór Dodonaeus en in de 19de eeuw nog altijd in
West-Vlaanderen, ook: Dolik.
3) Brand en Brandauwe (fr. Blé broui en Blé rouillé), (la rouille, Lat. Rubigo) Rosteauwe, ook: Honingdauw.18
4) Brand en Brandauwe (fr. Blé charbonné), ook: Stuif-auwe, Zwarte auwe, Maschel,
Masscher, (ook: grijmte, lugge); de aren komen geheel zwart uit de halm en vergaan
volledig, zonder te bloeien, tot stof.
5) Brand en Brandauwe (fr. Blé carié), ook: grijmauwe, grijmte, grijmte-auwe, grijmtarwe, grijm-koorn, grijmsel, lugge, lugge-auwe, lugge-graan, luggekoren, luggetarwe,
Luggegrijmsel, luggebol. De grijmte in het schokkeljoen [soort van gerst] wordt Stuifaal,
Stuifauwe19 genoemd (fr. Nielle du blé). Het gaat om een aar die wel bloeit, maar waarvan
de korrels vervolgens van binnen tot zwart stof zijn vergaan (ook luggebollen genoemd).
Toelichting bij de genoemde namen
- Brant/Brand en Brandt zijn de vertaling van de Latijnse termen Ustilago (van ustilo/
ustulo – zengen/verbranden (laat-klassiek Latijn uit de 1e eeuw n. Chr.) en Uredo (brand,
ziekte in het koren). De namen komen al voor in de vroegste Duitse Herbaria rond 1500.
De Duitse namen zijn dezelfde als in Nederlandse Herbaria (zie hierna).
- Dole en Dolik wordt bij al bij Dodonaeus (1554) gebruikt voor Moederkoren; bij Kiliaan (1599) is het de naam voor Lolium temulentum (zie hierna). Het is waarschijnlijk
afgeleid van ‘dol’: in verwarring, dol, dronken, vgl Hoogduits Tollhafer (Samijn 1888).
- Stuifaar en stuifkoren: de namen verwijzen naar de kenmerkende eigenschap van het
stuiven van het zwarte stof.
- Spoor is de naam voor Moederkoren, maar verwijst feitelijk naar het sclerotium ervan.
Het is genoemd naar de hanespoor, het scherpe aanhangsel aan de achterzijde van de
poot van een haan. Ook het Franse woord ergot, waarnaar het ergotisme genoemd is (zie
hierna), betekent hanespoor.
- Roste of Roest, te herleiden naar het Oudsaksische of oud Duitse rost.20 Het is ook de
vertaling van het Latijnse Rubigo of Robigo, dat Roest, Brand en Meeldauw betekent
(Fuchs zj. [ca.1960])
- Grijm is een Middelnederlands woord voor masker, zwartgemaakt gezicht (Van Dale,
1989). De Bo (1888) geeft aan: Grijm, grijmsel [grijmte is rookzwartsel]. Schuermans
18. Honingdauw is een plakkende vloeistof die luizen en vliegjes achterlaten op planten en zijn de
voedingsbodem voor ‘roetdauw’, een verzamelnaam voor een aantal schimmels, die een zwarte laag op
de bladeren vormen. De naam ‘honingdauw’ werd ook wel gebruikt voor roestsoorten.
19. Het achtervoegsel –aar/-aal/-are of –auwe bij de diverse namen bij De Bo betekent ‘aar’ of ‘korenaar’.
20. De Geïntegreerde Taalbank online geeft voor Roest: schimmelachtige uitslag op metalen en planten.

210

4. Hfdst IV Roesten.indd 210

21-7-2020 21:27:48

(1865-1870) geeft aan dat hiervoor in Brabant Massel of Masselaren wordt gebruikt.
- Het woord Lugge wordt volgens de Bo (1888) alleen gebruikt voor blé carié; bij
Kiliaan wordt volgens De Bo vermeld: “Lochene(…) friesch leage, loage, Gr. lignus,
rookzwartsel, vlam”. 21 Schuermans (1870) geeft aan bij lugge: = logge of lagge
(beschadiging van het graan).
- Wulventand en Beerentand is eveneens een benaming voor de spoor, het sclerotium van
Moederkoren, op basis van de gelijkenis met een wolventand c.q. berentand.
- Bij Houttuyn (1783) worden ook het zwart of molm vermeld (zie hierna). “’Molm’
betekent Stof van aarde, hout en ook van andere stoffen die verbrijzeld of vergaan zijn
(…).22
De meeste namen zijn een verwijzing naar de kleur van de graanaantasting, zoals, grijm,
het zwart. Een kleinere groep verwijst naar de onvruchtbare, stoffige inhoud van de
aangetaste aren (molm) of wordt gebruikt in overdrachtelijke betekenis, verwijzend
naar het object waaraan de aantasting doet denken, zoals het sclerotium bij Claviceps
purpurea: de scherpe wolven- of berentand, of de spoor aan de poot van een haan.
De naam Moederkoren verwijst naar de toepassing, namelijk (het activeren van) de
baarmoeder van de kraamvrouw die op het punt van bevallen staat.
Brand in schriftelijke bronnen
Bij de klassieke schrijvers werden de graanaantastingen al genoemd en werd volop
gespeculeerd over de oorzaken van Brand / Brant. De Romeinse schrijver Plinius (1e
eeuw n. Chr.) meent dat korenroest bij volle of nieuwe maan “bij kalme hemel tijdens
heldere nachten” door de kou ontstaat en niet door zonnewarmte (van Gelder et al.
2004,23 p. 43).
De eerste Nederlandse vermelding van Brand is te vinden in een Handschrift
uit Gent van 1450 of kort na 1450: dolik, dolke.24 Onduidelijk is of het hier gaat om
het onkruid Dolium/Lolium (waarvan men eveneens wist dat eten ervan gevaarlijk was)
of om een graanaantasting. Ook Dolik of Lolium is namelijk regelmatig verward met
diverse graanaantastingen.
De eerste botanist die de graanaantasting in het Nederlands – hij heeft het dan over Brant
(Ustilago) de zwart geworden aar - uitgebreid in het Nederlands beschrijft is Dodonaeus
in zijn Cruijde Boeck van 1554 (cap. 513). De illustratie erbij toont een zwart geworden
aar.
“Brant es een cranckheyt [ziekte] ende ghebreck dat onder die vruchten die aren
draghen ende sonderlinghe [in het bijzonder] onder die havere groeyet. Ende dit
is eer [voordat] die aren voortcomen der havere seer ghelijck / maer als die
21. Het is mogelijk verwant met het in het Woordenboek der Nederlandse Taal vermelde LOOG (II) in
de betekenis van vlam (verouderd), en van dezelfde basis als Licht.
22. Bron: De Geïntegreerde Taalbank online: http://gtb.inl.nl/search/
23. Deze uitgave is een Nederlandse vertaling vanuit het oorspronkelijke Latijn.
24. “Dolc die wast in coren in groter hitten en onghetemperden tide, daer om es hij ongans” (Braekman
1970, Recept 697).
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aren beghinnen wt te comen dan coemt in plaetse van een goede are een swerte
are gheladen met swert poeder en stof / dat daer aen rontsomme [rondomheen]
hanght. Plaetse: Brant wast meest tusschen die havere als gheseyt es / somtijts
oock tusschen die Terwe. Tijt: Dit oncruyt wordt meest ghevonden in April
als die sonne heet schijnt / ende daer naer reghen volght. Naem: Dit oncruyt
wordt nu ter tijt gheheeten Ustilago. (…) Brant en heeft in der medecijn gheen
ghebruyck / ende en es nergherincx toe dienstelick / maer quaet ende scadelick
alle vruchten”.25
De naam Brand is een vertaling van het Latijn, die ook voorkomt in de oudste Duitse
Herbaria (als ‘Brant’), en verwijst naar het (ver)branden door de zon, zoals ook Plinius
vermeldt. Hieronymus Bock gaat reeds in zijn Duitstalige kruidboek van 1546 uitgebreid
op de aantasting in.26
In 1578 verschijnt de tekst over Ustilago uit het Cruijde Boeck van Dodonaeus
in een vrijwel letterlijke Engelse vertaling ervan door Henry Lyte,27 die Ustilago
daar echter min of meer als een aparte plant beschrijft.28 Daarnaast verschijnen in de
tweede helft van de 16de eeuw de eerste vermeldingen van graanaantastingen ook in
de uitgebreide woordenboeken en encyclopedieën door Kiliaan, die worden uitgegeven
in Antwerpen bij uitgeverij Plantijn. Zo vermeldt het Dictionarium tetraglotton (=
‘viertalig woordenboek’) van 1562 bij het Latijnse Rubigo: “Roest, Brant int coren”. In
de Thesaurus Theutonicae linguae van 1573 staat: “Roest: rouille, rubigo, Brandt (herbe
nommee brullure). Brandt ende droogte der boomen, kruyden ende andere planten (…)
uredo”.29 In deze woordenboeken zijn soms ook de benamingen die in andere landen
voor graanbederf worden gebruikt, aan te treffen.
Ook Lobelius beschrijft in 1581 in zijn Kruydtboeck uitgebreid de diverse
graansoorten en tevens Ustilago (p. 46), waarvan hij twee soorten afbeeldt: Ustilago
Polystichi (op gerst) en Ustilago avenae (op haver). Hij ziet het, net als de hiervoor
genoemde Lyte, en ook later nog Nijlandt in diens De Nederlandtse Herbarius of
25. De heruitgave van Dodonaeus’ werk van 1608 daarentegen vermeldt niets over graan of graanaantastingen.
26. Bock schrijft dat Brant, Ustilago, volgens Plinius alleen op haver voorkomt, maar dat is onjuist, zegt
hij, want het komt op alle aar-dragende gewassen voor (Bock 1546, p. 254, 255).
27. Deze Engelse vertaling is gebaseerd op een Franse versie, waarmee ongetwijfeld de Franse vertaling door Clusius wordt bedoeld, die in 1557 onder de titel Histoire des plantes verscheen.
28. Deze beschrijving van Ustilago als ware het een ‘aparte plant’ is ook nog te vinden bij Petrus
Nijlandt in diens De Nederlandtse Herbarius of Kruydboeck uit 1682 (p. 60): “koren-brandt, in ’t Latijn
Ustilago. Gedaente. Dit kruyt is van halmen en bladeren de Haver seer gelijck / voort brengende een
zwarte Are / met zwart stof ofte verbrande meluwachtigheyt vervult. Plaetse. Het wordt in de nederlanden tusschen de Tarwe, Rogge ofte Haver gevonden. Aert en krachten. Dit mis-gewas wert nergens toe
gebruyckt / ende is het Graen zeer schadelyck.”
29. Deze uitleg geeft Kiliaan ook in zijn Dictionarium Teutonicolatinum van 1574. In 1599 geeft hij in
Etymologicum teutonicae linguae bij het lemma ‘Brand’: “Uredo, fungus, rubigo/robigo, carbunculus,
ustilago: visitum frumenti, avenae & tritici, cum spicae quodam modo aduruntur” [wanneer de aren op
enigerlei wijze verbranden].
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Kruydboeck uit 1682, min of meer als een apart gewas tussen het graan, waarvan het
nuttig is om het te kennen, omdat het “van halmen / bladers ende wortel de Terwe oft
Haver ghelijck is”. Ook Lobelius noemt in deze uitgave de nog altijd uit de klassieke
oudheid stammende aloude ‘oorzaak’ ervan bij de jonge korenaar: bevochtiging door
regen of dauw, met direct daarna verbranding door hete zonneschijn.
De uitgave van Dodonaeus’ Herbarius oft Cruydt-Boeck van 1644 wijdt een nog
wat uitgebreidere tekst aan “Brandt oft Korenbrandt” (4de Deel, 18de boek, p. 865), maar
levert geen nieuwe informatie.30
Alle beschrijvingen bij bovengenoemde auteurs lijken te slaan op een soort van
Brand waarbij de aar geheel tot zwart poeder vergaat, dus een Stuifbrand. Of zij de
Brand uit eigen waarneming kennen is niet duidelijk.
In de 17de eeuw zijn er echter ook meldingen van eigen waarnemingen. Zo
schrijft in 1683 Johannes Commelin, drogist te Amsterdam, in zijn Catalogus plantarum
indigenarum Hollandiae [Catalogus van inheemse planten in Holland], dat hij Brandtkooren, Ustilago secalis, heeft waargenomen: “In de Zaay-landen onder de Rogh.”
(Commelin 1683, p. 115).
In de 18de eeuw blijkt de kennis rond de graanziekten nog niet heel erg
toegenomen, maar er is zeker discussie over de mogelijke oorzaken ervan. David de
Gorter noteert in zijn in het Latijn geschreven Flora VII (septem) Provinciarum Belgii
Foederati indigena van 1781 dat Ustilago een ziekte van de planten is, en verwijst voor
meer informatie naar het werk van Houttuyn.31 Deze bespreekt in zijn werk in 1761 (deel
I, 18e stuk p. 201) het voorkomen van ‘wardiertjes’, kleine beweeglijke organismen die
je alleen met de microscoop kunt zien en die volgens de opvattingen van zijn tijd o.a. ook
in het graan zouden voorkomen.32
30. Dodonaeus’ Herbarius oft Cruydt-Boeck (1644, p. 865): “Gedaente. ’T Ghene dat de nieuwe Cruydtbeschrijvers Vstilago, dat is Brandt noemen / is eyghentlijck een kranckheyt / ghebreck oft miswas
van de vruchten die aeren draghen / ende sonderlinghen van de Haver oft Gerste / de aeren oft rietpluymen van de selve / eer sy uyt hare huyskens oftvellekens volkomentlijck spruyten oft voortskomen
konnen / moeyelijck ende schadelijck vallende: in voeghen/ dat de aeren daer door verflenschen ende
vergaen / ende als met een swart poeder bedeckt oft bestoven schijnen te wesen. Plaetse. Brandt wast
tusschen de Terwe / Haver oft Rogghe / soo wel hier te lande als oock elders. Tijdt. Dit miswas groeyt
meest in April ende Mey / als het weder dickwijls onghestadigh ende wanckelbaer is / te weten somtijdts doncker ende reghenachtigh / somtijds schoon / claer ende warm: want dan worden de vochte oft
bereghende aeren door de hitte der Sonnen bedorven / ende bijkants verbrandt / soo men dat pleegh te
noemen. (…).”
31. Lütjeharms, 1933, p. 119, zegt dat De Gorter (1781, p. 347) als eerste een uitvoerige beschrijving
geeft van Ustilago. Dat is maar ten dele juist. De Gorter noemt daar inderdaad als eerste verschillende
soorten van Ustilago. Hij verwijst op die pagina verder naar Houttuyns Natuurlijke historie, deel I, 18de
stuk, 1761, p. 201, dat handelt over de zogenaamde ‘wardiertjes’ in het graan, die lang werden gezien
als een van de oorzaken van de graanaantastingen. Later wordt Ustilago door Houttuyn uitgebreid beschreven in het IIde deel, p. 13de stuk, p. 423 e.v., dat in 1782 in Amsterdam werd uitgegeven. Daar verwijst Houttuyn weer op zijn beurt naar De Gorter : “Zie aangaande de Ustilago in verscheide Soorten
van Koorn- en Gras-Planten de nieuwe Uitgave der Flora Belgica, door den beroemden Hoogleeraar
D. de Gorter, in dit jaar 1781, bladz. 347, 348” (Houttuyn 1782, p. 423).
32. Houttuyn gebruikte deze naam ‘wardiertjes’ voor de micro-organismen die onder de microscoop
waar te nemen waren in druppeltjes vocht van plantenaftreksel.
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Bijschrift: Uitleg van ‘Wardiertjes’ in Weiland (1830). Beknopt Nederduitsch taalkundig Woordenboek,
deel V-Z.

In 1778 geeft het Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst- woordenboek
van Chomel33 een uitgebreid overzicht van de stand van toenmalige kennis m.b.t. de
beruchte graan-aantastingen. De auteur uit zijn twijfels over de aloude verklaringen en
denkt dat slecht zaad de oorzaak is, en raadt aan om na te gaan of het helpt om niet
geïnfecteerd graanzaad van elders aan te voeren:
Brand, Koorn-brand; ook het Swart genaamd, in ’t latijn Ustilago. Dit is een
bederving en zwartwording der koorn-airen en graanen, waar door ze ‘er
uitzien, als of ze door vuur gesengt, en als met een zwart poeijer bestrooit waren:
De oorzaak van dit kwaad, denken zommige te zijn, wanneer in de voor-zomer
de airen, als ze nog teder en tegen of in het bloeijen zijn, door regen bevogtigt
wordende, ‘er schielijk een brandende zon op volgt, welke schielijke verwisseling
als dan vele airen doet bederven, en zwart worden. Dog andere schrijven zulks
toe aan een kwade nevel of dauw; of ook aan de blixem; wederom andere aan
een bedorvene vrugtbaarmaking in de bloeitijd; en nog anderen denken, dat de
vogtigheid of eenige andere kwaade gesteltheid der aarde de oorzaak daar van
zij, dog alle zeer onwaarschijnlijk, inzonderheid het laatste: Hoe het zijn mag,
de oorzaak van de brand schijnt nog niet zeker genoeg bekent te zijn: ’t Komt ons
voor, dat men daar van de oorzaak moet zoeken in de bederving des zaads, dat
gezaait word, en wel inzonderheid ook van het zaad spruitje; dat door schimmel
of op eenige andere wijze nadeel geleeden heeft en aangestooken is: En dewijl
men tot nog toe niet zeker de waare oorzaak van dit gebrek des koorns weet,
zo zijn ook de middelen, die men daar tegen aan de hand geeft, en op zommige
buitenlandsche plaatzen in ’t werk stelt; als onder anderen, om ’t zaad met zoutof kalk-water voor de zaaijing te bevogtigen, niet toereikende genoeg bevonden;
het beste middel zouden we oordeelen te zijn, als ‘er jaarlijks veel brand in de
33. In het Voorbericht bij deze uitgave (2de vermeerderde druk, herzien door J.A. de Chalmot) wordt
aangegeven dat er gebruik is gemaakt van o.a. het werk van Houttuyn: (…) “Ik bedoel hier de Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten en Mineralen, volgens het zamenstel van
den Heer Linnaeus, door den noesten arbeid van den Heer M. Houttuyn Med. Doctor te Amsterdam,
aan zyne landgenooten geschonken; een werk onontbeerlyk voor de geenen, dewelke ten aanzien van
de geschaapene dingen tot de drie Ryken der natuur behoorende, bondig zoeken onderricht te worden,
en tot welks voortgang ten einde toe, ik den waardigen en geleerden Schryver, leeven, gezondheid en
lust, toewensche.”
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graanen voortkwam, dat men nieuwe goede graanen van elders tot de zaaijing
gebruikte; ten minsten zou men dit ligtelijk kunnen onderzoeken. Deeze brand
word onder allerleij graan-vrugten gevonden, en dus ook verschillig genaamt,
als tarwen-brand, roggen-brand, gersten-brand, enz. dog komt meest in de
eerste; egter word dezelve juist niet alle jaaren even veel, en dikwils geheel niet
onder de graan-vrugten vernomen” (Chomel 1778, deel 1. p. 275).
In 1782 verschijnt Houttuyns beschrijving van de graanaantastingen in zijn Natuurlijke
Historie, IIde deel, XIIIde stuk, 1782, p. 421-431. Hij noemt Honigdaauw of Roest
(‘Rouille’) dat de bladeren en halmen van “allerley Koorn” aantast, de Brand of Kanker
(‘Charbon’), die de ‘Bloemen’ aantast, het Zwart of de Vermolseming (‘Niëlle’) dat de
graankorrels vooral in tarwe verteert, en het Spoor (‘Ergot’), een “bedorven uitzwelling
der Rogge-Koorntjes” (Houttuyn 1782, p. 428). Hij laat “onbeslist” of al deze kwalen
uit “Wardiertjes” voortkomen, of ook “eenige gemeenschap met de Aaltjes in de
Verzengende Tarwe hebben of met de Styfsel-Aaltjes” (idem, p. 429).
Dank zij het baanbrekende onderzoek in Italië door
Targioni-Tozzetti (1767) en Fontana (eveneens 1767),
ontstaat langzamerhand meer duidelijkheid over het
graanbederf, en de rol daarbij van plantenziekten. Maar
er bleef nog tot in de tweede helft van de 19de eeuw een
groot verschil van mening onder de wetenschappers
van het hoogste niveau over de vraag of de schimmel
het gevolg was van het teloorgaan van de plant (waarbij
de oorzaak werd gezocht in omgevingsfactoren of
in de fysieke toestand van de plant), ‘heterogenese’
genoemd, of dat het teloorgaan van de plant een gevolg
was van de schimmel. De discussie hierover, die nog
sterker speelde bij de beruchte aardappelziekte, zou pas
beslecht worden in de tweede helft van de 19de eeuw
door De Bary, die de opvatting van heterogenese34
definitief ontkrachtte (Ainsworth 1976, p. 154, 155,
156).

Bijschrift: Microscopisch beeld van
Wardiertjes (Chomel, Deel 9, 1793,
PDF p. 480).

In 1829 bespreekt Van Hall in een artikel in Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen
hoe men Brandkoren of Brandaren kan onderscheiden van Stuifaren. Zijn artikel getuigt
duidelijk van de toegenomen kennis over de oorzaken:

34. Onder anderen Léveillé en De Candolle in Frankrijk, en Ré in Italië waren aanhangers van de heterogenese-theorie. Unger en Fries e.a. meenden weliswaar dat de parasiterende schimmels voortkwamen
uit ‘pollen in statu morbosa’, pollen in een dodelijk sap, maar beschreven de paddenstoelen wel als
aparte onafhankelijke organismen (Ainsworth 1976, p. 154, 155, 156).
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“Het Brandkoren [of brand, of brandaren], hetwelk, zoo ver ik weet, genoegzaam
alleen op de soorten van tarwe wordt aangetroffen, is, reeds bij den eersten
oogopslag, van het zwart [of stuifaren] ligtelijk te onderscheiden, daar de
aren op het uitwendig aanzien hier weinig verschil met gezonde tarwe-aren
vertoonen, doch dat de korrel inwendig bij het begin der ziekte blaauwachtig
is, en naderhand, zonder dat de korrel veel van zijne gedaante verliest en
zonder dat het buitenste vliesje des zaads openscheurt, inwendig verandert in
een geheel zwart of vuilbruin stof, dat eenigszins smerig is en veel gelijkheid
heeft met gebrand tarwemeel, vanwaar de naam brandkoren waarschijnlijk
herkomstig is (…). De botanische naam der zwammetjes, welke den brand
daarstellen, is Uredo Caries, door den beroemden DeCandolle en anderen
naauwkeurig beschreven. De stuifaren of het zwart nu worden gemakkelijk van
de brandaren onderscheiden, wijl de zwartgekleurde zwammetjes de stuifaren
van buiten zwart kleuren, daar zij het eerst op de kafblaadjes (glumae) ontstaan
en deze zoowel, als de bloemstelen, den korrel, met één woord, de geheele aar
of pluim der granen van buiten bedekken. Zij worden hier te lande zeer goed
stuifaren (Staub-brand bij de Duitschers) genoemd, daar (…) het door den wind
wegstuift als stof, en dan niets, dan de afgestroopte arenspil, overlaat. Deze
ziekte wordt niet alleen op de tarwe, maar ook en veel algemeener op haver
en gerst waargenomen, doch doet over het geheel veel minder nadeel, dan de
brand, daar zij meer hier en daar verspreid voorkomt, geenen geheelen akker
inneemt en vooral de tarwe zelden benadeelt” (Van Hall 1829. p. 414, 415).
Roest in schriftelijke bronnen
Ook Roesten waren al in de klassieke oudheid bekend. De Romeinse auteur Varro (11627 v. Chr.) heeft het over twee goden Robigo en Flora, die, wanneer zij goedgezind
zijn, ervoor zorgen dat de Roest niet het graan en de bomen zou aantasten (“Robigum
ac Floram; quibus propitiis neque robigo frumenta atque arbores corrumpit”). Om die
gemoedstoestand bij de twee goden teweeg te brengen, waren de Robigalia-ceremoniën
ingesteld (Zadoks 2008, p. 30).
Ook Plinius de Oudere (23/24 – 79 n. Chr.) verhaalt van deze naar Robigo
of Rubigo genoemde ceremoniën of feesten, die vlak voor de oogsttijd op 25 april in
Rome werden gehouden. Hij zegt dat het feest al rond 700 v. Chr. was ingesteld door
de Romeinse koning Numa Pompilius, die daarmee mogelijk een oude Etruskische
gewoonte overnam.
Robigo was een numen, een abstracte notie, zoals een boom of een bron, die
werd aanbeden en die met ceremoniën gunstig gestemd diende te worden (Zadoks 2008,
p. 29).35 Ook de Romeinse schrijver Ovidius (43 v. Chr. – 17 n. Chr.) beschrijft in zijn
35. De ceremonie voor Robigo werd gehouden op de grens met het akkerland bij Rome (en: “Rubigo
quidem, maxima segetum pestis, lauri ramis in arvo defixis transit in ea folia ex arvis” [Wanneer takken
van de laurierstruik in de akker worden gestoken, verplaatst Rubigo, de grootste pest van het koren,
zich naar de bladeren dáárvan] (Plinius de Oudere, Naturalis Historia XVIII, 161) (vgl. Zadoks 2008,
p. 25, 29).
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Fasti IV, p. 683 e.v.) dergelijke ceremoniën, de Cerealea, feesten die gewijd waren aan
de graanoogst en gehouden werden van 12-19 april. Bij deze feesten was sprake van
vossen die met een brandende toorts aan hun staart gebonden door het Circus Maximus
(het beroemde stadion in Rome) gejaagd werden. Dit curieuze gebruik zou volgens
Ovidius gebaseerd zijn op het verhaal over een boerenzoon die een vos in brand stak,
omdat hij haar wilde straffen vanwege het roven van een aantal kippen. De vos ontsnapte
echter en ging er brandend vandoor. Rennend door de velden stak ze het graan in brand.
De wind wakkerde het vuur verder aan. En, zo vervolgt Zadoks: “The breeze spreading
the flames over the field suggest the contagious nature of the rust disease that, carried by
the wind, affects an area rather than a single field” (Zadoks 2008, p. 29).
In de Nederlandse gebieden werden, zoals hiervoor bij de opsomming van De
Bo te zien is, Roesten vaak onder de algemene naam van Brandauw of Brandaar, of
gewoon Brant ‘meegenomen’.36 De Nederlandse naam Roest is wel bekend, maar komt
in de bronnen veel minder vaak voor dan Brand/Brant.
Roest staat vermeld in Dictionarium Tetraglottum van Kiliaan uit 1562
als: “Rubigo, Rouille, Nielle de bleds. Roest, Brant int Coren”37 en eveneens in zijn
Dictionarium Teutonicolatinum van 1574 (“Brandt ende roest des corens: Robigo,
rubigo”). Het komt eveneens voor in de bewerkte heruitgave van het kruidboek van
Dodonaeus, het Herbarius oft Cruydt-Boeck uit 1644. Daar verwijst de bewerker
naar de aantasting door Roest bij zijn behandeling van brandt: “Het schijnt dat het
een soorte van Roest soude moghen wesen / sulchs als in ’t Latijn Rubigo oft Robigo
heet” (Dodonaeus 1644, 4de Deel, 18de boek, p. 865). Ook in diverse latere NederlandsFranse woordenboeken uit de periode van het Frans bestuur wordt Roest vermeld als
een graanziekte, zoals in het Nouveau dictionnaire portatif des langues françoise et
hollandaise door Landré uit 1810 schrijft: “Rachitisme: Roest in het koren”.
Een meer uitgebreide opsomming en korte bespreking van de dan bekende
Roesten (en Branden) is te vinden in 1818, in het IIde deel van het Latijns- en
Nederlandstalig Kruidkundig Handboek38 van Schuurmans Stekhoven, gebaseerd op
het werk van de mycoloog Persoon. Hij onderscheidt drie groepen: 1) Aecidium, 2)
Puccinea, 3) Uredo, onderverdeeld in o.a.: Rubigo (Roest) en Ustilago (Korenbrand)
(Schuurmans Stekhoven 1818, p. 192-200).
Verwisseling van de diverse graanaantastingen blijkt ook in de 19de eeuw nog vaak
voor te komen, wanneer inmiddels de oorzaken van de graanaantastingen in beeld
zijn gekomen. Een artikel uit 1828 van Van Hall in Bijdragen tot de Natuurkundige
Wetenschappen besteedt bijv. aandacht aan een mogelijke verwisseling van Roest met
36. Zo worden brand en roest door Kiliaan in diens Etymologicum teutonicae linguae van 1599 onder
de ingang ‘Brand’ vermeld: “Brand: Vredo, fungus, clauus, patella: arberum morbus è solis exustione
[boomziekte door zonnebrand] & Robigo, rubigo, uredo, carbunculus, vstilago: visitum frumenti, auenae & tritici, cùm spicae quodam modo aduruntur [een aandoening van het graan, waarbij de aren op
een of andere manier verbranden].”
37. Kiliaan vermeldt dit onder Rubigo, Latijnse naam; Rouille en Nielle de bleds zijn de Franse namen
voor deze Roest.
38. De Latijnse tekst staat op de even pagina’s, de Nederlandse op de oneven.
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honingdauw. Dat is niet hetzelfde, zegt de schrijver, want de echte Roest is “alleen die
soort van roest (…) welke, op de bladeren en halmen der granen ontstaande, als een
roestachtige stof van tusschen de opperhuid der plant tevoorschijn komt, hetwelk bij de
Botanisten als eene cryptogamische plant (Uredo rubigo-vera van DeCandolle39) bekend
staat (…)” (Van Hall, 1828, p. 305). Niet duidelijk wordt overigens gemaakt wat hierbij
onder ‘honingdauw’ verstaan wordt. Het is mogelijk dat Van Hall duidt op de naam
Honingdauw die Hendrik Ponse (zie ook hierna) gebruikt in zijn Verhandeling over den
Honigdaauw, uit 1827. Zadoks (2008, p. 52) is er overigens van overtuigd dat Ponse in
zijn Verhandeling over den Honigdaauw uit 1827 geen Honingdauw behandelt, maar het
heeft over (twee soorten van) Roest, op basis van diens beschrijving van de verkleuring
en het tijdstip van die verkleuring, die betrekking hebben op Gele roest en Zwarte roest.
Uitbraken van Roest-epidemieën zijn in het verleden niet of nauwelijks als
zodanig gedocumenteerd. In 2008 echter besteedt Zadoks in zijn werk uitgebreid
aandacht aan plantenziekten, waarbij hij een ernstige uitbraak van Gele roest, Puccinia
striiformis f. sp. secalis, in 1846, heeft gereconstrueerd. Deze deed zich op rogge voor,
in met name België, Nederland, West- Duitsland en verder naar het oosten, tot in Polen
(Zadoks 2008, p. 39 e.v.). De Roest vernietigde de helft tot twee derde van de oogst. Deze
uitbraak heeft volgens Zadoks echter vrij weinig aandacht van historici gekregen en is
door de wetenschap verwaarloosd, waarschijnlijk vanwege de ‘overwhelming impact’
van de uitbraak in hetzelfde jaar van de Aardappelziekte (Zadoks 2008, p. 67).
Moederkoren in schriftelijke bronnen
Moederkoren wordt tot het einde van de 18de eeuw niet vaak genoemd en de weinige
vermeldingen tot dan toe betreffen dan alleen het sclerotium / de ‘spoor’ die in de aar te
zien is. De naam Moederkoren/ Moederkoorn is een vertaling van het Latijnse secalis
mater en komt ook voor in het Duitse Mutterkorn. Er is minder aandacht voor dan voor
Branden en Roesten, omdat het niet gezien werd als erg schadelijk.
Moederkoren wordt voor het eerst vermeld door arts en botanicus Lonicerus
(1528-1586) in 158240 in zijn bewerking van het Duitstalige Kreutterbuch van Eucharius
Rösslin, die vóór hem stadsgeneesheer was in Frankfurt am Main.41 De naam Mutterkorn
gebruikt Lonicerus dan nog niet, maar noteert in de marge Mutter Krafft en noemt de
uitsteeksels Kornzapffen. In de tekst geeft hij aan dat de vrouwen deze Korn-zapffen
gebruiken bij de bevallingsproblemen.
“Nota: Von den Korn-Zapffen / Latinè Clavi-Siliginis. Man findet offtmahls
an den Aehern des Rockens oder Korns lange / schwartze / harte / schmahle
Zapffen / welche benebens und zwischen dem Korn / so in den Aehern ist /
39. DeCandolle beschrijft deze Roest in zijn Flore Française. Tome V of VI, Parijs. Hij zegt van deze
Roest dat hij de plant uitput en grote schade veroorzaakt (Zadoks 2008, p. 43).
40. In diverse latere publicaties wordt foutief vermeld dat de eerste auteur die Moederkoren vermeldt
als hulpmiddel bij bevallingen, Camerarius is, in 1688 (o.a. door Villeneuve, 1832 p. 264; Clay, 1848,
p.374). Lonicerus was ruim een eeuw eerder met zijn vermelding in 1582.
41. Op het handgeschreven tweede blad van deze uitgave van Rösslin staat dat het (mede?) is gebaseerd
op het werk van Johannes von Cuba (1430–1503), auteur van een van de vroegste Herbaria (1485).
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Bijschrift: Moederkoren als aparte soort, namelijk Secale luxurians (Caspar
Bauhin 1658, p. 434).

heraus wachsen /und sich lang herauss thun/ wie lange
Nägelein anzusehen / sind inwendig weiss / wie das Korn
/ und dem Korn gar unschädlich. Solche Korn-Zapffen
werden werden von den Weibern für eine sonderliche
Hülffe und bewährte Artzney für das Aufsteigen und
Wehethun der Mutter gehalten42 / wann man derselbigen
drey etlich mahl einnummt und gebraucht.”
Houttuyn vermeldt in 1782, in zijn hiervoor al genoemde
bespreking van de aantastingen van de grassen, Moederkoren
als “het Spoor, Ergot, een byzondere Kwaal [is] in een bedorven uitzwelling der RoggeKoorntjes, door eene inwendige oirzaak”. In Nemnichs Allgemeines Polyglotten-Lexicon
Der Naturgeschichte, deel 3-4,O-Z, uit 1794 wordt de zwarte spoor die in de aar groeit,
eveneens vermeld:
“Dem Brande ist die Roggen weniger, als andere Getreidearten unterworfen;
dagegen wächst der Same oft in einen langen, etwa stumpfen, pfriemenförmigen
Körper aus, welcher von aussen meistens schwartz und inwendig mit einer
schwartz blauen oder weisslichen, harten, schwammichten und trockenen
Substanz versehen ist; in diesen Zustande heisst er: Afterkorn, Mutterkorn,
Kornmutter, Hahnsporn, Todtenkopf, Roggenmutter, Rankhorn, Kornzapfen,
Martinskorn, Hungerkorn, Vaterkern; Lat. Clavus, Secale cornutum (…); Holl.
Spoor, Myter43; Dän. Söm, Hanespore; Engl. Spur; (…). Die Ursache dieser
Krankheit lässt sich nicht mit Gewissheit angeben; auch ist es zweifelhaft, ob
der häufige Genuss des Afterkorns wirklich die sogenannte Kriebelkrankheit
(…) nach sich ziehe.”
In het Nouveau dictionnaire protatif des langues Francoise et Hollandoise uit 1810
(Landré & Agron), wordt onder Ergot slechts vermeld: “bedorven koren of koorn”. In
de Flora Batava deel 12 (onder redactie van Jan Kops) van 1865 verschijnt vervolgens
een uitgebreidere beschrijving van Moederkoren. Het kleine paddenstoeltje dat als
vruchtlichaam op het sclerotium verschijnt is dan echter duidelijk nog niet bekend (zie
ook illustratie), maar de relatie met het ergotisme wel. De auteur schrijft:
42. Van het ‘opstijgen van de baarmoeder’ werd (o.a.) gesproken wanneer de baarmoeder direct na de
bevalling, meestal vanwege verklevingen, niet naar behoren kon samentrekken, en de bloedvaten verwijd bleven, met een dodelijke bloeding tot gevolg (Busch 1844, p. 137, 139). Moederkoren kon zorgen
voor een sterke samentrekking van de aderen, zodat de bloeding stopte.
43. ‘Myter’ is kennelijk een foutieve naam: in de uitgave van Langstedt van 1805, Allgemeines botanisches Repertorium, staat de letterlijke tekst van Nemnich eveneens vermeld, maar dan met weglating
van het woord Myter.
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Bijschrift: Afbeelding van Moederkoren in Flora
Batava, Deel 12, 1865, afb. 105 (Bron: www.BioLib.
de).

“Het is onder den naam van Spoor of
Moederkoorn dat wij, vooral in regenachtige
jaren, op de rogge en zaden van andere grassen
ene ziekelijke vorming ontmoeten, waardoor
deze van buiten paarsachtig en van binnen
zich wit vertoonen onder de gedaante van
rolronde, hoornachtige uitwassen boven de
aren voorkomende. Deze ziekelijke vorming
der genoemde zaden wordt veroorzaakt door
een klein zwammetje (Sphacelia), dat op den
top van het onrijpe zaad ontstaat, en het aldus
deze verandering doet ondergaan.(…) De plaat
vertoont ons a. Eene aar, met de zaden waar
men het moederkoorn opziet. b. Eene enkele
korrel. c. Dezelfde met het zwammetje (Sphacelia), zeer vergroot. (…)
Gebruik en eigenschappen. Het is bij de zwangere vrouwen een weeënverwekkend
middel, dat nog gebruikt wordt. Het moederkoorn heeft geenen reuk en is scherp
van smaak. Wiggers44 heeft ontdekt dat het een vergiftig beginsel bevatte, hetwelk
hij Ergotine noemde. Tusschen het koorn groeijende heeft het reeds meermalen,
wanneer dit tot brood verbakken werd, de zoogenaamde kriebelziekte, Raphania,
onder de menschen doen ontstaan.(…) het is derhalve noodzakelijk er op te
letten en er het koorn door zeeften van te zuiveren.”
Het Geneeskundige en Giftige Planten welke men in Vlaanderen meestal ontmoet, in
geneeskunde gebruikelijk zijn en van iedereen gekend dienen te worden van VandeVelde
uit 1880, wijdt eveneens aandacht aan Moederkoren. Het is “een zeer werkzaam en
krachtig-afdrijvend geneesmiddel, ’t welk door de apothekers aangekocht wordt.”
Hij kent als namen daarvoor Wolfstanden, Zwarte broodjes, Sporen en Hannepoten.
Nederlandse benamingen voor Moederkoren zijn verder Wulvetand, welke De Bo noemt
(1888, p. 248), en het bij Paque genoteerde Beeretand (Paque 1896, p. 37).
Middelen tegen graanaantastingen
Aan methoden om de aantastingen en bederf van het graan te voorkomen werden
uiteraard ook geschriften gewijd, zeker eind 18de en begin 19de eeuw. Maar omdat
er zo lang onduidelijkheid bestond wat nu de werkelijke oorzaken waren, bleef men
44. F.H. Wiggers (1746-1811) was een Duits botanist.
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allerlei oplossingen of middelen uitproberen in de hoop het bederf van het graan, dat
hele misoogsten kon veroorzaken, vóór te zijn. Onkruiden die de gewassen in hun groei
zouden kunnen gaan belemmeren of die met hun zaad een akker voor jaren onbruikbaar
kon maken, trachtte men zoveel mogelijk te verwijderen. Berucht waren de onkruiden
Ote (Avena fatua L., wilde haver) en Pemen (Triticum repens L.) (De Bo 1888, p. 242),
de laatste vanwege zijn bijna niet uit te roeien wortels. Van het onkruid Lolium, dat ook
al zeer vroeg voorkomt in de kruidenboeken, werden de aren met de hand geplukt en
vervolgens verbrand, zodat de zaden de akker niet opnieuw konden besmetten (idem, p.
243).45 De Bo wijdt uitgebreide besprekingen aan geschiedenis en het voorkomen van
de graanaantastingen, waarbij hij zich zelfs bedient van bijbelcitaten (idem, p. 240-264).
Hoeveel er aan gelegen is geweest om de schade door Brand zoveel mogelijk te beperken,
blijkt ook o.a. uit een aantal inzendingen op een prijsvraag in de Nieuwe Verhandelingen
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen over brandkoren, met name over de
vraag hoe deze het beste kon worden bestreden. Op de vraagstelling uit 1792 kwamen
vóór 1 januari 1794 drie inzendingen binnen, die in de uitgave van 1807 in samenvatting
werden afgedrukt. De middelen die in deze verhandelingen werden aangeraden, werden
vervolgens uitgeprobeerd en de resultaten daarvan werden eveneens gepubliceerd (Ponse
1807). Aan een eenduidige oplossing komt men in deze periode nog lang niet toe, maar
op het gebied van hygiëne en van voorbehandeling van het graan vóór het zaaien wordt
veel geëxperimenteerd:
“ (…) Of men stort de tarwe uit in
een bak of kuip, en doet daar zoo
veel water op, dat de tarwe eenige
duimen onder staat: voorts voegt
men ’er zoo veel zout en kalk, ook
wel salpeter, bij, als men noodig
oordeelt, en laat dan die tarwe
daar tien of twaalf uuren in weeken,
dezelve dikwijls omroerende, en
telkens het bovendrijvende graan Bijschrift: De vraagstelling in 1792 door het
en doppen ’er af scheppende; daar Zeeuws Genootschap der Wetenschappen met
na doet men die in een mande, om als onderwerp het bestrijden van het Brandkoren.
uit te lekken; vervolgens werpt men
dezelve op eene reine plaats, om zoo
droog te worden, dat zij kan worden uitgezaaid, hetwelk in vierëntwintig uuren
geschiedt. In dien tusschentijd wordt zij eenige malen omgeroerd: hetwelk ook
noodig is, om het broeijen te verhinderen. Wanneer men op deze wijze de Tarwe,
45. Het geslacht Lolium kent meer soorten, maar De Bo noemt hier geen soortnamen. Waarschijnlijk
bedoelt hij hier de soort die het vaakst door de schimmel Neotyphodium wordt aangetast en dan giftig
is: Lolium temulentum (zie ook hierna).
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welke man wil uitzaaijen, heeft toebereid (…) dan heeft men niet te vreezen, dat
men door het Brand-Koorn eenig nadeel lijden zal.” (Ponse 1807, p. 23, 24).46
Twintig jaar later is de noodzaak tot actie tegen het graanbederf nog altijd even sterk
aanwezig, en is de oorzaak nog steeds in nevelen gehuld. Rembertus Westerhoff,
politicus en arts met een grote kennis van plantkunde, besteedt in 1829 in Bijdragen tot
de Natuurkundige Wetenschappen een lang artikel aan de verschillende opvattingen hoe
Brand in het koren bestreden moet worden en wat de oorzaak zou kunnen zijn:
“De Engelsman Lawson meent, zegt hij, dat brand wordt veroorzaakt door al te
weelderige groei van de halmen, en daarvan ligt weer de oorzaak in de wortels
der planten. Er is vervolgens met van alles geëxperimenteerd : zaad in rijen
planten, kalk toevoegen enz. ….”
Maar de werkelijke verklaring vindt men niet:
“Hoe verschillend men ook over de ware oorzaak, en den aard der brandziekte
moge denken, dit schijnt nogtans zeker te zijn, en daarin stemmen vele schrijvers
ook overeen, dat men bij brandzieke planten altijd eene zwakte, eene kwijnende
en ziekelijke gesteldheid der plant zelve op den voorgrond moet plaatsen (…)”
(Westerhof 1829, p. 105).
Sporen van Roesten en Branden dienden bestreden te worden om verdere besmetting
te voorkomen en om te voorkomen dat het jaar daarna het graan opnieuw werd
geïnfecteerd.47 Een middel tegen branden bestond bij voorbeeld in een behandeling van
het zaaigoed met heet water.48 Daarnaast werd gewerkt met Luggepoeder, of Luggepoer
(De Bo 1888), een vergiftig poeder:
“zooals Spaansch groen, fr. sous-carbonate de cuivre, dat de boeren naar
de apotheek halen, (…) waar zij het zaaigraan in wasschen om het alzoo te
bevrijden tegen de lugge en andere graanziekten.”
							

46. Door het bovendrijvende graan af te scheppen worden waarschijnlijk de sclerotiën van Claviceps
afgeschept. Ook zwaar door Brand aangetaste zaden zullen blijven drijven. De methode staat of valt
met de concentratie. Met teveel salpeter zal het zaad de behandeling niet overleven. De tegenwoordige
methode is vooral gebaseerd op het grootteverschil en er wordt (droog) gezeefd, waarbij de grotere
sclerotiën op de zeef blijven liggen (Mededeling A.Termorshuizen 2019).
47. Overigens waren deze voor de mens bij inademing op grote schaal, wat in jaren met veel Brand in
het koren op de dorsvloer zeker voorkwam, ook niet geheel onschadelijk (Van der Ven 1915, p. 265).
48. “Gelukkig heeft men in de behandeling van het zaaigoed met heet water goede bestrijdingsmiddelen
tegen deze plagen gevonden.” (Cool & van der Lek 1936, p. 23).
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Bijschrift: Men verkocht Luggepoeder, een
giftig poeder, zoals bijv. ‘Spaans groen’ (op
basis van koper) dat gemengd met kalk werd
gebruikt om het zaaigraan in te wassen en
daarmee te vrijwaren van lugge en andere
graanziekten. Er wordt nog in 1893 volop mee
geadverteerd (Bron: Historische teksten: Le
Progrès (1841-1914), 12 oktober 1893, pagina
6).

Kriebelziekte, St Antoniusvuur of Hels, Heilig, Hemels vuur
Sinds de vroege middeleeuwen zijn er meldingen van het voorkomen van uitbraken
van het St Antoniusvuur, de kriebelziekte of hels vuur in heel Europa,49 en vooral in
West-Europa. Het Ergotisme, zoals het later zou gaan heten toen de oorzaak bekend
werd, was een ernstige aandoening, waaraan veel zieken overleden. De gifstoffen
in Moederkoren, alcaloïden zoals ergotamine, veroorzaken namelijk krampen en
samentrekkingen van de bloedbaan. Vingers en tenen kunnen hierdoor geleidelijk
afsterven (gangreen). Wanneer de ziekte de ingewanden bereikt, leidt het tot de dood.
Ook veroorzaken de gifstoffen hallucinaties en soms uiteindelijk krankzinnigheid.
De oorzaak ervan indertijd was onbekend, maar de beschrijvingen van de symptomen
doen ook de tegenwoordige lezer nog huiveren.
49. Ook vanuit Amerika zijn er meldingen van wat zeer waarschijnlijk Moederkorenvergiftiging
is geweest. In 1691 werden 20 kolonisten in Massachusetts geëxecuteerd op beschuldiging van
hekserij. Ze leden aan epileptische aanvallen en aan het typerende gevoel van geprikt worden,
kriebelingen: “In the 1970s, Linnda Caporael, of the Rensselaer Polytechnic Institute in New York
State, proposed that the demonic possession ascribed to women in Salem, Massachusetts, in the
seventeenth century was caused by ergot poisoning. The women suffered epileptic convulsions and
choking, and reported feeling as if they were being pinched, bitten, and pricked with pins. The
spring and summer of 1691 were unusually warm and wet, providing perfect conditions for Claviceps. Symptoms of poisoning began in December, immediately after the threshing of Salem’s grain
harvest, some of which was almost certainly contaminated with ergot. The devil’s blight persisted
for a year, finally disappearing quite abruptly, following the drought of 1692. Claviceps doesn’t
thrive in dry years. In all likelihood, the women recovered once they began eating bread made
from clean flour. Whether ergotism explains the whole tragedy, any rational explanation is three
centuries too late for the twenty colonists executed for witchcraft” (Money 2002, p. 70).
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“Annalen van de abdij van het Duitse Xanten vermeldden dat er in 857 ‘een
grote plaag uitbrak onder het volk met opzwellingen en blaasjes, en deze rukte
het [volk] door een afschuwelijke verrotting weg, zodat ledematen losraakten en
nog vóór de dood afvielen” (Mackenbach 1995, p. 2670).
“In 945 kwamen er volgens kroniekschrijver Flodoardus van Reims (ca. 894966) in en rond Parijs veel zieken voor die te kampen hadden met als het ware
vuur in de ledematen die uiteindelijk afvielen. In de laatste decennia van de
elfde en de eerste decennia van de twaalfde eeuw dook de ziekte ook geregeld op
in Vlaanderen, Brabant en Noord-Frankrijk” (Boelaert 2014, p. 103).
“In Germany a form variously convulsive, spasmodic, stuporous or paralytic,
preceded by the usual tingling, burning sensations, and known as the
Kriebelkrankheit, appeared and was endemic in the years 1581, 1587, 1592,
and 1595-6” (Garrison 1929, p. 243).
Pas vanaf de jaren ’80 in de 18de eeuw worden de uitbraken minder doordat het graan beter
wordt gereinigd. De meldingen van deze ziekte gaan echter door tot in de Napoleontische
tijd.50 Daarna werden er incidenteel nog wel uitbraken gemeld, zoals de uitbraak in
Rusland in 1926-1927 die meer dan 11.000 slachtoffers maakte, de uitbraak in 1951 in
de Franse plaats Pont-Saint-Esprit met 250 slachtoffers, waarvan er 7 overleden, en de
weinig bekende uitbraak in 1977 in het Wollo-district in Ethiopië met 136 slachtoffers,
waarvan velen stierven. In Engeland kwam de ziekte veel minder voor, waarschijnlijk
omdat er veel minder rogge werd geconsumeerd. Uitbraken zijn bekend uit 1762 bij één
familie en uit 1927 bij Joodse immigranten in Manchester (Findlay 1982, p. 37).
In de 17de eeuw kwam men erachter dat deze ziekte werd veroorzaakt door het eten van
besmet brood, “meestal vervaardigd uit rogge waarvan de aren donkere uitsteeksels als
hanensporen vertoonden” (Boelaert 2014, p. 104). De Franse arts Dodart (1664-1707)
zou op die gedachte zijn gebracht door de ‘ontdekking’ dat de gewone mensen meest
roggebrood aten, vaak van slechte kwaliteit, en rijkeren het duurdere tarwe aten, en dat
de ziekte daarmee zou samenhangen. In 1695 publiceerde hij zijn bevindingen (Evans
Schultes & Hofmann 1983, p. 105; van Dongen & de Groot 1995, p. 112). Toch is er ook
50. Meldingen van uitbraken zijn er in 857 bij Xanten en in 945 bij Parijs, in 1089 en in 1092 in Doornik
in Vlaanderen. In 1123 in Vlaanderen, in Atrecht in 1129, in Goot-bijgaarden in 1170-1177, in Vorst
1194 en 1200 (Boelaert 2014, p. 104). Canstatt (1848, p. 184) meldt verder uitbraken (van de Stuipachtige vorm- zie hierna) in 1598 in het bisdom Keulen, Hessen en Westfalen, 1581 Lunenburg, 1588
en 1593 in Silezië, 1697 in Holstein, 1699 in Saksen, 1716 in Holstein, Ober-Lausitz en Saksen, 1736
Silezië, 1741 Brandenburg, 1741 in Zweden, 1754 eveneens in zweden, 1771 bij Hannover en in Zelle,
1795 in het weeshuis in Milaan. Zeldzamer, zegt Canstatt, schijnen de epidemieën der koudvurige kriebelziekte te zijn: 1630 in Sologne, in 1650, 1670 en 1674 in Guyenne, Sologne en Montargis, 1690 in
Finale, 1709 rond Blois, 1715-1716 bij Bern, Zurich, Luzern, 1747 Sologne, 1749 bij Rijssel, 1814 in
verschillende streken in Frankrijk, vooral departement de l”Isére. (Canstatt 1848, p. 184).
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een melding van veel vroeger datum waarin het verband met graanaantastingen wordt
gelegd en men de oorzaak dus op zijn minst vermoedde. In 1597 al verklaarde de Medische faculteit in Marburg dat de epidemie van 1595 was veroorzaakt door het eten van
rogge met Moederkoren (Garrison 1929, p. 243).
Maar oude gebruiken en gewoontes zijn kennelijk hardnekkig, ondanks aanwezige kennis. Van der Ven (1915, p. 269) meldt: “Toch werd in 1873 het moederkoorn
nog zoo veelvuldig met rogge op de markten van Pruisen gebracht, dat de politie moest
ingrijpen en de gevaarlijke waar confiskeerde.”
Afbeeldingen van de ziekte
De afschuwwekkende gevolgen van de uitbraken van het ergotisme zijn door diverse
kunstenaars in beeld gebracht. Zo werd tussen 1510 en 1515 door Matthias Grünewald
een altaarstuk geschilderd voor de Kloosterkerk van de Antonietenorde in Isenheim
(Duitsland), met (naar de werkelijkheid van die dagen?) rauwe afbeeldingen van het
vreselijk lijden van Christus. Dit beroemd geworden altaarstuk zou gediend hebben ter
troost van de mensen die door het ergotisme waren getroffen.
Het aantal mensen dat de ziekte overleefde, maar van een of meer ledematen
was beroofd, moet erg groot zijn geweest.51 De eerste auteur die aan kunstledematen
voor al deze gehandicapte mensen aandacht besteedt, is Von Gerdorff in zijn Handbuch
der Feldartznei, waarvan de eerste druk verscheen in 1517 in Straatsburg. Hij is in
eerste instantie gericht op de zware verwondingen die soldaten te velde konden oplopen.
Maar in zijn werk staat ook een afbeelding van Antonius
Abt (die vereerd werd als de heilige die op kwam voor
slachtoffers van ergotisme), samen met een slachtoffer van
het ergotisme, voorzien van een kunst(-onder-)been (von
Gerdorff 1528, p. 75b).
Ook op schilderijen uit de 16de eeuw zijn in leven
gebleven, maar zwaar gehandicapte slachtoffers van
uitbraken van ergotisme zichtbaar, zoals op het schilderij
De strijd tussen carnaval en Vasten van Pieter II Brueghel,
waarop veel mensen staan afgebeeld met geamputeerde
ledematen, en waarop zelfs een kunstvoet getoond lijkt.

Bijschrift: Afbeelding van de heilige Antonius Abt en een slachtoffer
van ergotisme met een kunst(onder)been. (Bron: von Gerdorff 1528,
p. 75b).
51. Garrison (1929, p. 172) wijst op de grote kans op verlies van ledematen voor de mens in de Middeleeuwen, door ergotisme, maar ook door schotwonden, lepra en wrede lijfstraffen (zie ook Hoofdstuk
II, bij chirurgijns). Hij verbaast zich erover dat pas in de 16de eeuw interesse ontstaat voor kunstledematen, terwijl ze volgens hem al bekend waren bij klassieke schrijvers als Herodotus en Plinius.
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Namen voor de ziekte
De term heilig vuur was in de tijd vóór Hippocrates (5de - 4de eeuw v. Chr.) voorbehouden
aan epilepsie, omdat de extatische toestand52 waarin de patiënt zich daarbij bevindt, door
de goden zou zijn gestuurd. Hippocrates zelf meende echter al dat deze ziekte niets
heiligs had en zich afspeelde in de hersenen van de patiënt. In de Romeinse tijd echter
werden ziekten, met name huidziekten, opnieuw verbonden met het begrip ‘heiligheid’.
En toen ergotisme, met de zichtbare gevolgen voor ledematen en uiterlijk, zich in Europa
ging voordoen, werd teruggegrepen op de Romeinse terminologie en werd ergotisme
benoemd als heilig vuur, hels vuur, het heilige (Boelaert 2014, 105,106). De benaming
‘kriebelziekte’ sloeg op een ander aspect van de aandoening:
“het meest eigenaardige verschijnsel is een pijnlijk kriebelen of een gevoel van
mierenkruipen in de ledematen, (gelijkend op het gevoel dat men heeft wanneer
een lid slaapt) dat in de vingers en teenen begint. Daarna begint, vooral wanneer
de lijder slaapt, pijnlijke spierkramp te ontstaan: de buigspieren vooral worden
dan pijnlijk samengetrokken en zoodoende de vingers en teenen klauwachtig
naar binnen gekromd (...)” (Kapteyn 1873 p. 155).
De term St Antoniusvuur, of Anthonisvuur, is gangbaar geworden dankzij de
wonderbaarlijke genezing, eind 11de eeuw, van de zoon van een edelman in Dauphiné,
in Zuid Frankrijk, door leden van de Antonietenorde. In die stad waren de beenderen
van kluizenaar Antonius Abt (gestorven in ca. 350 n. Chr.), na een lange zwerftocht
via Alexandrië en Constantinopel terecht gekomen, en was de orde van de Antonieten
gesticht. Uit dankbaarheid liet de edelman een klooster voor de orde bouwen. In 1217
kreeg de orde pauselijke erkenning en werden in Europa meer dan 350 hospitalen
gebouwd waar men de mensen die leden aan het al snel zo genoemde Antoniusvuur
verzorgde (Beijer & Apeldoorn 1996). Zonder de oorzaak van de ziekte te weten, wisten
de broeders hier de ziekte soms te stoppen. Dat was mogelijk wanneer deze nog niet
gangreneus was door o.a. goed voedsel te verstrekken: tarwebrood en varkensvlees.
Men zegt dat in het stadje Dauphiné de broeders van de Antonietenorde de varkens
op straat lieten rondlopen, zodat deze zich rond konden eten aan afval tot ze ten slotte
geslacht werden en dienden als voedsel voor de herstellende zieken (vandaar de naam
‘theunisvarkens’). De heilige Antonius abt was zeer populair en ook in de Nederlanden
waren (en zijn nog steeds) verschillende kerken aan hem gewijd (Boelaert 2014, p. 107).
Buiten de kloosters waren lijders aan de ziekte minder gelukkig en was men
aangewezen op andere middelen. Eigenlijk stond iedereen, ook de toenmalige medici,
volstrekt machteloos tegenover deze meestal dodelijke ziekte die zich vaak als epidemie
voordeed. Amputatie was een middel dat soms hielp om mensen in leven te houden (ook
52. Ook bij aantasting door ergot kan sprake zijn van hallucinaties. “In 1938 the Swiss chemist Albert Hoffman accidentally synthesized the psychedelic drug LSD-25 for the first time from ergot
fungi — the same fungus that causes the disease ergotism — while researching pharmaceuticals
for postpartum bleeding” (Muelrath 2017, z. pag.). Muelrath suggereert tevens dat de schilderijen
van Jeroen Bosch wijzen op hallucinaties ten gevolge van het eten van met Moederkoren verontreinigd
graan.
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Bijschrift: Beeld van Antonius Abt in de r.k. kerk van Antonius
Abt in de naar deze heilige genoemde Noord-Brabantse plaats
Sint Anthonis (Brabant). Links onder de mantel van de heilige een
‘teunisvarken’ (Foto: Stip Helleman).

de broeders van de Antonietenorde gingen hiertoe over
en riepen daarvoor soms de hulp in van chirurgijnen).
Wanneer de ziekte echter ook de ingewanden had bereikt,
was de zieke ten dode opgeschreven (Garrison 1929, p.
187). In de praktijk probeerden mensen ook met behulp
van allerlei middeltjes de ziekte tegen te gaan. Er is in
ieder geval een (klein) aantal recepten tegen dit heilig
vuur bewaard gebleven (zie hierna).

Eén ziekte of twee ziekten?
Kriebelziekte, St Antoniusvuur of ’t heilige is geen
eenduidige ziekte geweest. Eigenlijk is er voortdurend
sprake van twee vormen van de ziekte, die ook nogal eens geografisch verschillende
gebieden teisterden. De twee vormen die men onderscheidde, waren:
- De stuipachtige kriebelziekte, morbus convulsio-epidemicus; hierbij trad geen gangreen
op.
- De koudvurige kriebelziekte, necrosis ustilaginea. Deze werd ook ignis Antonii
genoemd (Canstatt 1848, p. 184).
In zijn verhandeling over de ziekte voegt Boelaert (2014) de verschijnselen van
de beide vormen samen. De ziekte gaf de volgende verschijnselen: “neuropsychische
stoornissen met pijnlijk schokkende bewegingen van de ledematen die op epilepsie lijken
en met hallucinaties gepaard kunnen gaan” en tenslotte afsterven van de ledematen
met gangreen. Ten westen van de Rijn kwamen vooral de ischemische of gangreneuze
vorm (dus de koudvurige vorm) voor, zegt Boelaert, terwijl in Duitsland ergotisme zich
vaker voordeed als neuropsychiatrische aandoening. Mengvormen kwamen ook voor
(Boelaert 2014, p. 104, 105). Boelaerts voorgangers verschillen met hem van mening
en zijn soms zeer overtuigd van het bestaan van (en expliciet in de beschrijving van)
twee verschillende vormen die volgens hen een zeer verschillend verloop hebben. Het
verloop (en afloop) van de ziekte was voor de stuipachtige vorm gunstiger dan voor de
koudvurige vorm (Canstatt 1848, p. 180, 181 en 185).
De werkelijke oorzaak van het ergotisme, kriebelziekte of St Antoniusvuur, was vanaf
de vroege Middeleeuwen tot ver in de 19de eeuw dus onbekend, al werd er uiteraard
onderzoek gedaan naar de oorzaken. Dat men deze waarschijnlijk in het koren moest
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zoeken, was eveneens bekend, maar naast Roesten, Branden en Moederkoren bevond
zich in het koren nog een andere kandidaat die verdacht was. Dat was Lolium temulentum,
ook Dolik of Dolk genoemd, een van de grassoorten die volop kan voorkomen tussen het
graan en waarvan men goed wist dat het zeer gevaarlijk was voor de mens. Het wordt al
gemeld door Dodonaeus in 1644.53 De Bo citeert in 1888 nog een ‘landman’ over Dolik:
“(…) als gij er in uw brood wat vele van eet, wordt ge zoo bedwelmd en dronke, dat ge
met uw hoofd tegen de muren bontert” (Samyn 1888, p. 243).
Onder anderen Linnaeus en de Franse arts Ozanam (1773-1837) deden dierproeven
met aangetast graan om na te gaan welke in verband konden worden gebracht met de
kriebelziekte. De uitkomsten waren niet helemaal overtuigend, maar wezen wel in een
richting, zegt Canstatt (1848,184). Met Lolium temulentum werden bij de proefdieren
namelijk verschijnselen opgewekt die hoorden bij de Stuipachtige kriebelziekte.
Moederkoren gaf verschijnselen van de Koudvurige kriebelziekte, met het afsterven van
ledematen door gangreen. Daarmee leek het erop dat er een oorzakelijk verband was
tussen sommige graanverontreinigingen en bepaalde ziekten. Dat vermoeden werd nog
eens versterkt door het feit dat de beide vormen op verschillende tijden en in verschillende
streken in volkomen gescheiden epidemieën voorkwamen (Canstat 1848, p. 184).54
Wat betreft de aard van het Moederkoren meenden sommigen dat de zwarte
spoor een abnormale graankorrel was, beschadigd door insecten of anderszins. In
Nemnichs Allgemeines Polyglotten-Lexicon Der Naturgeschichte van 1794 wordt de
kever Scarabaeus solstitialis (“Holl. Junykever”) nog gezien als mogelijke veroorzaker
van de ziekte: “Er ist dem Maykäfer ähnlich (…). Er soll das Mutterkorn, aus dessen
Genuss die sogenannte Kriebelkrankheit entstehen soll, verursachen, indem er sich an
das Korn hängt, (…) und die Aeheren aussaugt” (Nemnich 1794, p. 1238).
53. Dodonaeus 1644, p. 865: “In het ghetal van de Miswassen oft Oncruyden moet het Lolium oft Dolick met reden eerst beschreven worden: ’t welck bladeren ende halmen heeft als die van de Terwe oft
Gerste, doch ruyger: de aere is langh, als van veele verscheyden geschicktelijck d’een boven d’ander
gevoeghde aerkens samen vergadert: elck bijsonder aerken begrijpt twee oft dry graenen oft saeden [in
elke afzonderlijke aar zitten 2 of 3 granen of zaden], kleyner dan Terwe korenen, in gheen oft heel luttel
schubben oft vellekens besloten: die oock seer haest uytvallen ende rijsen. Plaetse. Dit cruydt wast in
de Koren-velden, by de Terwe ende Gerste; te weten als de saden oft graenen van de selve Terwe oft
Gerste bedorven, verargert oft verandert zijn, als Galenus seydt; in sonderheydt op vochtighen grondt.
Tijdt. Dolick wordt van Terwen oft Gersten graen verandert door de langhe ende groote vochtigheydt
des weders, ende dat wel meest in de Wintersche maenden.”
De Bo: Lolium temulentum, Dolik - dronkaard, (…) (fr. Ivraie, Ivraie enivrante) Douwte. Dit is de
betekenis die de woordenboeken aan Dolik geven, zegt De Bo. Volgens hem noemt Kiliaan het Harik,
Harink, Herik of Herrik. “Maar erger en boosaardiger (…) om zijn vergiftig zaad, is het Lolium temulentum, aera, doden, lat. Aera bij Plin. Infelix lolium bij Vergilius, waals drâwe en drauwe, holl. Dolik,
bij Kil. dolck en lulck, westvlaams dronkaard en douwte (…). Dit onkruid zeer gemeen in het Oosten, is
maar zelden te vinden in ons vaderland. Er zijn provinciën die er volstrekt niet van en weten.” Als het
op de akker voorkomt, aldus De Bo, worden de graantjes geplukt om ze te verbranden, want men weet
dat je er ziek van wordt (De Bo 1888, p. 242). Het zaad kan drie jaar onder de grond zijn kiemkracht
houden (Flora Batava, Kops & Gevers 1853, XIe Deel, p. 312).
54. Boelaert laat zich minder duidelijk uit over de oorzaak, maar zijn gebruik van de term ‘ergotisme’
duidt erop dat hij Claviceps purpurea als oorzaak van beide vormen beschouwt.
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Anderen meenden echter al wel dat de paarsachtige sclerotiën door schimmels
werden veroorzaakt: Geoffrey in 1711 en in 1764 de Duitse botanicus Münchhausen.
Uiteindelijk bewees Tulasne in 1853 dat de verschillende verschijningsvormen
(ongeslachtelijke spore (conidië) – ‘spoor’ (sclerotium) – paddenstoel (ascocarpus))
stadia waren van een en dezelfde paddenstoel, namelijk Claviceps purpurea, Echt
moederkoren (Ainsworth 1976, p. 186, 187).
Men bleef dus erg lang onzeker over het verband tussen Moederkoren, Claviceps
purpurea, en de ziekte van het ergotisme. Waarschijnlijk vooral ook omdat bij gebruik
op kleine schaal het vrij onschuldig was. Ook in 1805 staat nog in het Allgemeines
Botanisches Repertorium (Langstedt, 1805, p. 579):
“Die Ursache dieser krankheit lässt sich nicht mit Gewissheit zugeben, auch isst
es zweifelhaft: ob der häufige Genüss des Asterkorns wirklich die sogenannte
Kriebelkrankheit (Raphanistrum) nach sich ziehe”.
Hij ontleent deze overwegingen letterlijk aan Nemnichs Allgemeines Polygloten-Lexikon
der Natuurgeschichte uit 1794. En in 1873 nog schrijft Kapteyn:
“De oorzaken der kriebelziekte zijn waarschijnlijk uitsluitend of althans
grootendeels gelegen in de vermenging van graan met moederkoorn. Dat
het moederkoorn niet altijd vergiftigend werkt, hangt volgens de vele nieuwe
onderzoekingen af van de meerdere of mindere rijpheid, van zijn verschen
toestand en van vele andere omstandigheden. In jaren van misgewas komen hier
nog meerdere verontreinigingen van het graan door andere gewassen bij, n.l.
door den Bromus secalinus en door het Lolium temulentum” (Kapteyn 1873,
p. 152, 153).
In latere literatuur na het begin van de 20ste eeuw blijft de vermelding van Lolium
temulentum55 steeds meer achterwege en werd de – inmiddels vrijwel uitgebannen
- Kriebelziekte uitsluitend geweten aan het Moederkoren. Het lijkt niet helemaal
onwaarschijnlijk dat de Stuipachtige vorm van de Kriebelziekte die voorkwam, geen vorm
van ergotisme is geweest, maar veroorzaakt werd door een Lolium-soort. Zoals Canstatt
in 1848 suggereerde, zou Lolium temulentum de veroorzaker kunnen zijn geweest van
de epidemie in de mildere vorm, zonder gangreen. Ook Lolium perenne, dat van zichzelf
niet giftig is, maar geïnfecteerd door een van de soorten van de schimmel Neotyphodium
gevaarlijk kan zijn, zoals nog maar enkele jaren geleden is vastgesteld,56 kan een rol
55. In 1910 noemen Jansen & Wachter (p. 239) Lolium temulemtum als enige Loliumsoort zeer giftig.
56. Simpson maakt melding van de ernstige gevolgen van het eten van met een (vaak voorkomende)
schimmel geïnfecteerd Lolium Perennis door dieren: “The tremorgenic neurotoxins responsible are
lolitrems, mainly lolitrem B. These indole diterpene alkaloids are produced in perennial and hybrid ryegrasses infected with the endophytic fungus Neotyphodium lolii. (…) Sheep, cattle, horses,
farmed deer, and llamas are susceptible. (…) Signs develop gradually over a few days. Fine tremors
of the head and nodding movements are the first signs noted in animals approached quietly and
watched carefully. Noise, sudden exercise, or fright elicits more severe signs of head nodding with
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Bijschrift: Afbeelding van Lolium bij Lonicerus (Bron: Lonicerus 1582, p. 331).

hebben gespeeld. De rol van Lolium zou ook een verklaring kunnen
zijn voor het feit dat de epidemieën soms deels geografisch waren
gescheiden. In ieder geval lijkt het er toe hebben bijgedragen dat het zo
lang geduurd heeft Claviceps purpurea als definitieve oorzaak van het
ergotisme aan te wijzen. De verbetering van de voedselvoorziening,
en vooral de verbeterde graanzuivering maakten uiteindelijk vrijwel
een eind aan het ergotisme, zodat de vraag of de milde vorm ervan
door een Lolium-soort, dan wel door Claviceps purpurea veroorzaakt
werd, niet meer aan de orde was.

Remedies tegen de Kriebelziekte
Ofschoon men in feite machteloos was tegen de verschrikkelijke ziekte die het ergotisme
was en het ook wel zag als ‘voortkomende van Gods wil’ (Boelaert, 2014, p. 103),
heeft men op alle mogelijke manieren geprobeerd het tegen te gaan. De orde van de
Antonieten heeft zeker met betere voedselverstrekking voor een aantal slachtoffers de
dodelijke afloop van de ziekte weten te voorkomen. In de christelijke maatschappij werd
Gods hulp daarbij als onontbeerlijk gezien en men probeerde met het inroepen van de
voorspraak bij God door de diverse heiligen zich tegen de ziekte te beschermen of zelfs
ervan te genezen. Niet alleen bij de hospitalen van Antonius Abt in Dauphiné en elders,
ook bij andere heiligen en in aan hen gewijde kerken met bijbehorende hospitalen in
West-Europa kon om bescherming en genezing worden gevraagd. De angst voor het
ergotisme vergrootte ook de populariteit van deze heiligen her en der op het platteland,
wat uiteraard geld en giften in het laadje van de plaatselijke dienaren Gods bracht.
Zo werd bijvoorbeeld in het Belgisch Brabantse Oplinter het kerkgebouw van heilige
Geneviève uit de betalingen en giften van de wanhopige zieken opgeknapt. Ook werd
een hospice gebouwd, waar men een bed kon huren en kon worden verzorgd (Coumans
2002, p. 1140, 1141).
Een verwijzing naar deze gang van zaken is al te vinden bij Scellinck van
Thienen (14de eeuw), chirurgijn op het Zuid-Nederlands/Brabantse platteland, die
uitgebreid ingaat op het ‘quade vier’ [het kwade vuur] (in Latijn: ignus persicus geheten).
Hij beschrijft de ziekte als zeer “sorgheliic ende daerom seint mense tot sinte anthonus
jerky movements and incoordination when first moved. Running movements are stiff and bounding
with marked incoordination and often result in collapse in lateral recumbency with opisthotonos,
nystagmus, and flailing of stiffly extended limbs. In less severe cases, the attack soon subsides, and
the animal regains its feet within minutes” (Simpson 2018, z. pag.).

230

4. Hfdst IV Roesten.indd 230

21-7-2020 21:27:50

van vionoys of [te Walcuort] tot onser vrouwen ten nijvele of tot sinte geertruyden of te
linteren” [“en daarom zendt men ze naar Saint-Antoine de Viennois, of naar Walcourt tot
Onze-Lieve-Vrouw, of naar Nijvel tot Sint Geertrui, of naar Linter tot Sint-Genoveva –
vertaling: Minnen, 2018]. De mensen krijgen daar te horen dat ze binnen negen dagen óf
door een mirakel van god genezen óf binnen negen dagen sterven…, zegt Scellinck van
Thienen. Maar van dergelijke beloften is hij als chirurgijn niet onder de indruk, en hij
meent dat hijzelf in negen dagen het kwade vuur absoluut zou weten te genezen.57 Gezien
de aard van het ergotisme lijkt hier toch wel sprake van enige grootspraak en moet men
veronderstellen dat ook Scellinck van Thienen ‘een preek voor eigen parochie hield’.
Wegsnijden of amputatie van aangetaste lichaamsdelen heeft zoals gezegd
vermoedelijk zeker wel een aantal mensen gered van de dood. Ook probeerde men de
ziekte tegen te gaan met zalven en brouwsels van kruiden. Al uit de klassieke oudheid
zijn recepten bekend die werkzaam zouden zijn bij deze ziekte van het quade vier, ’t
hels vuur (thelsche vier/wuer) of ‘t heilige (thelighe). Bij Scribonius largus (1e eeuw n.
Chr.), hofmedicus van de Romeinse keizer Claudius, zijn enkele recepten overgeleverd
in zijn Compositiones (Schonack 1913, p. 53, 54, 109, 131, 132) die de ziekte zouden
verhelpen. En niet alleen de pleisters en middelen van Scellinck van Thienen uit de
14de eeuw moesten helpen de mensen te genezen. Andere vroege recepten tegen St
Antoniusvuur uit onze streken stammen uit ongeveer dezelfde tijd van rond 1350. Ook
uit latere eeuwen zijn er bekend, zoals enkele uit de periode rond 1500 (Braekman,
1975). De in de recepten genoemde papjes of plaesters van wegbree of lijnzaad moesten
uitkomst bieden, maar zullen in de praktijk bitter weinig geholpen hebben…:
“Recept 130. Jeghen thelighe.[tegen het heilige (vuur)] Neemt sap van
weghebreeden ende legghet der vp metten crude, oft neemt caze ende wrijftene
wel te sticken ende mingheltene met honighe [of neem kaas en wrijft ze in
stukken en mengt ze dat met honing] ende leg dan up een coelblat [koolblad],
dan legghet opt heleghe [op het ‘heilige’ (vuur)], binnen derden daghe so en
wertmens twint gheware [met drie dagen zal men verbetering merken].” (Bron:
Handschrift Kassel, ca. 1351 (Braekman 1975)).58
57. Scellinck van Thienen: “Daerom wil ic u leeren hoe mense lesschen sal ende ghenesen. Dat eerste
dat men doen sal men sal den sieken doen laten dat quade bloet uut datter ghemenct es met quaden
coleren ende men sal diep sniden daert verbrant es dat quade veniin datter in vergadert es [het kwade
gif dat daar samen is gekomen] ende doent uut loepen. Ende daerna salmen legghen plaesteren [smeersels] van couden medecinen ende al omme repercussiven [middelen om de snee te helen] als met bolus
arminicus ende met rosewater ende met wiinedic of met groenen gallen ende met wiinedic of met anderen medecinen repercussive die voer gheseit siin ende die ic scrive in den antidotarius van desen boeke.
Op den brant suldi legghen medicinen die den brant doen rotten ende weiken. Ende als die brant af
is ende ghi siet natuerliic vleisch dan salmen op die wonde legghen medecine die sachteliic droeghen
[drogen] als es cetorum dat men maect van serusen ende van witter wasse ende van olie rosarum ende
van een luttel camphoren ende dit seit RASIS. Item ghi sult nemen scoriam plumbum dat is ghebrant
loot ende tsap van rase ende olie rosarum ende was ende wit hers ende maken daer of plaesseren (…)”
(Van Leersum 1928, p. 104).
58. Enkele andere recepten tegen het ‘heilig vuur’: Recept 461. Ieghen thelsche vier. Aqua dulcedinis dat lescht dat helske vier inden derden daghe als men een plaister van werke daer in nettet ende
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Moederkoren als medicijn
Over Moederkoren, ergot, als middel om bevallingen te bespoedigen, bestaat vrij
veel literatuur en het is al vrij vroeg als zodanig bekend. De botanist Lonicerus
vermeldt reeds in 1582 dat het door ‘de vrouwen’ werd aangewend als medicijn bij
baarmoederproblemen.59 Van Moederkoren wist men waarschijnlijk al erg lang dat het
de baarmoeder deed samentrekken en dat daarmee bevallingen op gang konden worden
gebracht (en wellicht ook dat bloedingen na de bevalling daarmee gestopt konden
worden).
In een overzichtsartikel in 1860 over toepassing en geschiedenis van ergot, noemt
medicus Alfred Stillé uit Philadelphia verschillende auteurs die van deze toepassing
melding hebben gemaakt, waaronder Camerarius in 1688, over de vroedvrouwen in
Wurtemberg. Ook meldt Stillé dat vroedvrouwen in Italië eveneens gebruik maken van
ergot bij moeilijke bevallingen. En: “it seems probable that a Dutch accoucheur, who, in
1747, used a medicine capable of greatly hastening labor, was aware of the efficaccy of
this substance” (Stillé 1860, p. 717).
Deze Nederlandse ‘accoucheur’ (= verloskundige) is Vroedmeester Rathlauw in
Amsterdam, die het middel vermeldt in een curieus protestgeschrift tegen zijn afwijzing
als Vroedmeester in die stad, met als reden dat hij een door anderen gebruikt maar
‘geheim instrument’,60 niet zou gebruiken. Zijn protest heeft succes: hij wordt alsnog
toegelaten. Het middel dat hij daarnaast bij bevallingen gebruikt, vermeldt hij overigens
eigenlijk slechts en passant, zonder dat hij de naam ervan noemt:
“(…) heb ik in gebruyk een Medicament; wiens tweede of derde dosis in myne
ondervinding nooyt heeft nagelaten waare vlagen te verwekken of de wilde
legghet daer op. In dien dattet t fier is van swerter verwe ende alom blaeu. Mer wart het midden heet
ende alomme roet, so en soudmens niet daer op legghen. Bron: Handschrift brussel, ca. 1325-1350
(Braekman 1975).
Recept 1029. Tegen hel[s]che wuer.Nemt weni, groet lynzaet, bielsaet, ende stotet ende machter eyn
plaester af, dats goet daer op geleyt.Bron: Handschrift London, ca. 1500 (Braekman 1975).
Recept 722. Aqua dulcedinis oculorum ad oculos. Recipe rute, agrimonie, mandragori et celidonie myt
suker ende myt calmy (…) Item het blusset bynnen dry dagen het helssche fuer, alsmen eyn plaester van
wercke daer yn nettet ende legghet daer op, indien dattet fuer van zwarter verve ys. Meer waert inden
midden heette ende al omme roet, soe en lechtmens nyt daer op. (…). Bron: Handschrift London, ca.
1500 (Braekman 1975).
59. Redman Cox schrijft in 1831 in The American Dispensatory, Containing the Natural, Chemical,
Pharmaceutical and Medical History of the Different Substances Employed in Medicine, p. 627: “Some
old authors, in speaking of the ergot, have rather considered it as a useful remedy in the essential or
sympathetic affections of the uterus than as a stimulant capable of provoking its contractions. As such,
Adam Lonicère, a german physician of the 17th century, expressly recommends it in hysteria (Botanicum herbarium, Francof. 1640).” Van Lonicerus is echter geen uitgave van 1640 te vinden, en wordt
ook niet vermeld in Arber 1912, die een lijst opneemt met alle dan bekende historische Herbaria en
aanverwante uitgaven tussen 1470 en 1670. In een latere editie uit 1630 van Lonicerus’ Kräuter-Buch
staat dezelfde tekst als in de editie van 1582.
60. Het gaat in het protestgeschrift van Rathlauw over een soort van tang waarmee de baby in de baarmoeder gedraaid kan worden, waarvan overigens meer varianten bestaan, o.a. een die hij wel gebruikt,
zegt hij. En, zegt hij: hoe kan hij dat instrument kennen als het geheim is…? (Rathlauw 1747, p. 14).
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ween in regte te veranderen: waar door de kragten van de Moeder beter op
het Kint werken, en des Lyfmoeders mont meer ontsloten wort: in verscheide
gevallen wanneer ’t alleen aan vlagen manqueerde heb ik sonder hulp van eenig
instrument sware verlossingen gelukkig hier door ten einde gebragt.” (Rathlauw
1747, p. 16, 17).
Pas later in de 19de eeuw krijgt Moederkoren grotere bekendheid, op basis van eerste
berichten uit Frankrijk. In 1774 publiceert een Parijse apotheker een brief van mevrouw
Dupille, vroedvrouw, waarin zij schrijft dat zij en haar moeder, eveneens vroedvrouw,
bij bevallingen geregeld gebruik hebben gemaakt van ergot. Zij schrijft dat het werkte
binnen het kwartier en dat zij geen bijwerkingen hadden waargenomen (Barber 1931, p.
12). Het is in deze berichten dus een tamelijk onschuldig middel.
Een van de eerste hoogopgeleide vroedvrouwen in Frankrijk, auteur van
een belangrijk en veel geciteerd werk over bevallingen, Marie LaChapelle, ziet van
Moederkoren eveneens geen of nauwelijks effect (Stillé 1860, p. 718). Naar haar
overtuiging was de beste eigenschap van Moederkoren, dat het onschuldig was, aldus
Wright: “Madame La Chapelle, after years of experience, declares respecting it ‘son
innocence est sa plus grande vertu’ ” (Wright 1840, p. 24). Ook volgens Barber (1931,
p. 17) zag zij bij 52 van 54 bevallingen waarbij zij Moederkoren gebruikte, geen effect.
Het ‘binnenkomen’ van Moederkoren (ergot) als medicijn in de ‘officiële’, meest
mannelijke, medische wereld van de obstetrica, de verloskunde, en dan onder de Franse
naam ergot, wordt door sommigen toegeschreven aan arts Desgranges uit Lyon, in 1777
(Villeneuve 1832, p. 264; Clay 1848, p. 374). Desgranges61 zou, toen hij in 1777 hoorde
dat vroedvrouwen in Lyon dit middel bij bevallingen gebruikten, hiermee proeven
hebben gedaan om vervolgens pas in 1818 als eerste er over te publiceren. In Frankrijk
echter werd in de medische wereld het Moederkoren toch met enige argwaan bekeken,
en het was sinds 1774 in Frankrijk verboden.62 Waarschijnlijk mede door dit wettelijke
verbod van het gebruik ervan, bleef ergot voor de komende halve eeuw in Frankrijk
weinig bekend (Stillé 1860, p. 717). Desgranges’ arbeid wordt echter door bevriende
collega’s in New York in 1832 opgepakt en besproken in een artikel door Villeneuve in
het New-York Medico-Chirurgical Bulletin II (april 1832, p. 264). Hij schrijft:
“It was reserved for our honorable confrère and correspondent. M. Desgranges,
accoucheur at Lyons, to appreciate and make known the singular property of
ergot. This skillful practioner, having observed in 1777, that a number of sages
femmes both in the city in which he practised, and its vicinity, administered
61. Het is Desgranges die volgens Barber (1931, p. 12) vermeldt dat het geheime medicijn, dat de chirurgijn Rathlauw uit Amsterdam in zijn boekje in 1747 vermeldt, ergot zou zijn.
62. De reden voor dit verbod is niet aangetroffen. Het duidt er wel op dat er vermoedens zullen hebben
bestaan over de aard van Moederkoren. De hiervoor genoemde arts Dodart had al eerder een verband
gesuggereerd tussen aangetast graan en ziekten. En de Franse arts Ozanam deed onderzoek naar welke
graanaantasting in verband konden worden gebracht met de kriebelziekte (zie hiervoor).
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ergot to women whose labors were tardy, was himself induced to make a number
of trials with it, the greater part of which proved entirely successful. He has
since published, at different times, the result of his practice and observations,
and specified, with great care, the particular circumstances permitting the
employment of this remedy (…).”
Clay (1848, p. 374) neemt dit verhaal uit het New-York Medico-Chirurgical Bulletin in
1848 over in The British Record of Obstetric Medicine & Surgery, en zegt vervolgens:
“it was to M. Desgranges, an able obstetrical practitioner at Lyon, that we are indebted
for rescuing this medicine from the hands of the women.” Waarop Clay dit negatieve
oordeel over het werk van vroedvrouwen baseerde, is niet bekend. En of de mannen er
beter mee zouden omgaan, was bovendien zeer de vraag. Met name in de VS zou het
gebruik van ergot leiden tot een grote stijging van het aantal doodgeboren baby’s. Ergot
had namelijk al eerder vaste grond onder de voeten gekregen in de VS. In 1808 was in de
Medical repository of New York een artikel verschenen van John Stearn.63 Daarin prijst
hij het middel hogelijk en zegt dat hij sindsdien zelden bevallingen heeft gedaan die
langer dan drie uur duurden (in hoeverre dit ten voordele was van de aanstaande moeder
en de levenskansen van de baby, staat er niet bij vermeld...).
In 1813 heeft Prescott nog eens een extra aanbeveling gegeven voor het gebruik
van ergot met zijn dissertatie On the natural history and medicinal effects of the Secale
cornutum, or ergot. En in 1816 verschijnt een artikel van Jacob Bigelow, medisch
botanist, over het voorkomen van Moederkoren in Amerika. Nauwkeurige inspecties
van de graanvelden daar laten zien dat inderdaad het geval en zelfs in die mate dat de
apotheken geen problemen hebben met de bevoorrading (Barber 1931 p. 15).
Het gebruik van ergot bij bevallingen was echter toch ook in Amerika regelmatig
omgeven door negatieve geluiden. Zo somt Wright in 1840 weliswaar een groot aantal
meldingen op van gebruik van ergot bij bevallingen waarbij geen effect werd gezien,
maar daartegenover staat een groot aantal meldingen waarbij juist erg veel effect werd
gezien, zo veel zelfs dat het als medicijn regelmatig ten sterkste ontraden werd. Wright
kan de verschillen niet verklaren, behalve dan misschien, oppert hij, doordat ergot zijn
werkzaamheid zou kunnen verliezen wanneer het lang wordt bewaard (Wright 1840,
p. 8). Zijn vermoeden wordt breder gedeeld. In apothekershandboeken staat spoedig
daarna bij ‘secale cornutum’ aangegeven dat het niet langer dan een jaar bewaard mag
worden: Secale cornutum, Mutterkorn (…) In vasis bene obturatis nec ultra annum
serventur [in goed afgesloten vazen moeten ze niet langer dan een jaar bewaard worden]
(Pharmacopoea borussica 1846, p. 208, 209). Het wordt een kleine eeuw later bevestigd
door onderzoek uit 1935, dat meldt dat “its uterotonic properties are easily lost during
storing” (van Dongen & de Groot 1995, p. 112).64
63. Stearn zal later aangeven dat hij van het gebruik van ergot gehoord heeft van een oude vrouw die
geëmigreerd was uit Duitsland (Barber 1931, p. 13, 14).
64. Dit snelle verlies van werkzaamheid wordt ook genoemd bij Dewees (1843) uit Philadelphia. Hij is
een verklaard voorstander van het gebruik van ergot, maar wel onder strikte voorwaarden met betrekking tot het moment waarop en de dosis waarin het ingezet moet worden, omdat het zo krachtig is dat
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Een invloedrijke tegenstander van het gebruik van Moederkoren bij bevallingen
is de arts David Hosack in New York, die eerder al een eventueel succes van Moederkoren
in Engeland enige tijd weet tegen te houden door zijn uitspraak in 1822 dat ergot eerder
‘pulvis ad mortem’ is dan ‘pulvis ad partum’ [eerder ‘poeder des doods’, dan ‘poeder tot
de geboorte’]. (Stillé 1860, p. 718). Hosack meldt dat ergot verantwoordelijk is voor een
zo grote toename van het aantal doodgeboren kinderen dat de Medische Sociëteit in New
York nader onderzoek heeft gevraagd.
Hosack, die Moederkoren afkeurt bij bevallingen, maar het wel aanbeveelt
voor het tegengaan van ernstige bloedingen na de bevalling, krijgt uiteindelijk gelijk.
Het gebruik van Moederkoren wordt later inderdaad beperkt tot die laatste toepassing
(Barber 1931, p. 18).65
In Nederland en België werden de wulvetanden, de sclerotiën van Moederkoren, sinds de
in gebruik name van ergot als medicijn, op de akkers geplukt, verzameld en vervolgens
verkocht aan apotheken, waar ze in extractvorm nog lang gebruikt zijn geweest als
bloedstelpend middel.66 Zo vermeldt Paque, die aan het eind van de 19de eeuw een
groot onderzoek doet naar volksnamen (dialectnamen) voor planten (1896, p. 495) bij
Claviceps purpurea:
“Het poeder dezer Schimmelplant, tegen 20 centigram. á 1 gram (4 à 8 maal
per 24 uren) is een allerbest middel tegen den bloedloop en de bloedspuwing.
In groote hoeveelheid gebr., is het vergiftig en kan den kanker veroorzaken.”

Moederkoren werd algemeen in apotheken en bij artsen en de vraag ernaar was zo groot,
dat eind 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw het ‘pikken’ van Moederkorensporen
uit het graan een aardige bijverdienste bleek. Het was een ‘prettige bijkomstigheid’ “dat
de apothekers graag een hoge prijs voor het Moederkoren betalen. Daarom worden
de korrels bij het oogsten en dorsen vlijtig verzameld, zoodat de kans op vergiftiging
door roggebrood tamelijk klein wordt” (Boon 1903, p. 95). En: “Zo groot is de
vraag hiernaar, dat nog maar enkele jaren geleden de boeren op de Veluwe en in de
Graafschap werden aangezocht om hun Rogge kunstmatig te laten besmetten ten einde
zo Moederkorenkorrels te kweken” (van der Ploeg 1951, p. 159).
het, ingezet op het verkeerde moment, onnodig de dood van het kind en de moeder kan veroorzaken
(Dewees 1843, p. 599, 600).
65. Nog weer 60 jaar later menen Van Dongen & de Groot dat ergometrine [=syn. Ergotamine] toch
zoveel nadelige bij-effecten heeft dat andere middelen de voorkeur hebben, onder het moto “primum
est non nocere” [het belangrijkste is geen schade toe te brengen] (van Dongen & de Groot 1995, p.
114, 115).
66. Zie Lenz & Arends 1919, p. 299. Van der Ploeg 1951, p. 159 zegt dat reeds in 1771 Balding de
heilzame werking van de Moederkorenkorrels m.b.t. bloedstelping ontdekte (ook: van der Ven 1915,
p. 269). Volgens Van der Ploeg heeft Moederkoren bovendien een hoog gehalte aan ergosterol, een stof
waaruit door bestraling met ultraviolet licht vitamine D wordt gewonnen.
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In de diverse apothekershandboeken blijft Moederkoren vermeld, zoals in het Hagers
Handbuch der Pharmazeutischer Praxis uit 1919, met “Extractum Fungi secalis cornuti”.
In de Codex Medicamentorum Nederlandicus van 1936 wordt nog de bereiding van
gedyaliseerd moederkoorn extract genoemd (p. 159, 160) en een moederkoornextractdrank (p. 293).
Ergotamine (het gezuiverd alkaloide uit Moederkoren), wordt ook tegenwoordig
nog als medicijn toegepast bij migraine, aldus valt in 2020 nog te lezen op de site Apotheek.
nl, een initiatief van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers in Nederland67 en is
een precursor (‘uitgangsstof, ‘voorloper’) bij het maken van LSD.

67. “Ergotamine vernauwt in de hersenen de bloedvaten die tijdens een migraineaanval verwijd zijn.
De klachten nemen geleidelijk af en de aanval duurt minder lang. Ergotamine werkt alleen als het
meteen aan het begin van de migraineaanval wordt gebruikt. Het is dus niet te gebruiken om aanvallen
te voorkomen. Ergotamine begint na een half tot één uur te werken. Het effect houdt meer dan een
dag aan. (…) Het medicijn mag niet gebruikt worden bij zwangerschap. Het kan schadelijk zijn voor
de baby en de weeën kunnen te vroeg beginnen. Ook niet te gebruiken bij borstvoeding. Het kan in de
moedermelk bijwerkingen bij het kind veroorzaken, zoals braken en diarree. Bij langdurig gebruik kan
bovendien de hoeveelheid moedermelk afnemen” (Bron: Apotheek.nl).
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Afsluitende samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de verschijningsvormen van drie soorten van graanaantastingen,
namelijk Brand, Roest en Moederkoren beschreven: deze aantastingen parasiteren alle
drie op graan en vertonen zich in of op de aar. Moederkoren vernietigt de aren verder
niet, maar Brand en Roest zijn in staat de oogst in grote mate te doen mislukken.
Bederf van het graan komt in een aantal verschillende vormen voor, waarvan het
zwarte bederf van de aren altijd de meeste aandacht heeft getrokken. Dit bederf omvat
een aantal soorten, waarvan twee zwarte-aar-vormende Branden de belangrijkste zijn.
De ene Brand vormt een aar waarvan de korrels er van buiten ‘normaal’ uitzien, maar
van binnen vol zwart stof zijn, de tweede geeft een aar die geheel uit zwart stof bestaat.
Beide soorten vernietigen de graankorrels. De uitspraak van de vroegste Nederlandse
botanist Dodonaeus (1517-1585) over Brand: “Brant en heeft in der medecijn gheen
ghebruyck / ende en es nergherincy toe dienstelick / maer quaet ende scadelick alle
vruchten” [Brand wordt niet in medicijnen gebruikt, en is nergens goed voor, maar
kwaadaardig en schadelijk voor alle gewassen die vrucht dragen], is daarover dan ook
duidelijk. Ook Roesten tasten de graanplant aan, maar meest vanuit het blad. De grote
impact die Branden en Roesten hadden door hun vernietigende uitwerking op het graan,
de belangrijkste vorm van voedselvoorziening, maakte dat men op zoek bleef naar
remedies tegen deze aantastingen, waarvan het werk van vele auteurs getuigt.
Een derde bederf is Moederkoren, dat eveneens op graan parasiteert en dat een
grote invloed heeft gehad op het leven van de bevolking in West-Europa, ook in de
Nederlanden.
Al in de klassieke oudheid, o.a. bij de schrijver Plinius, waren Brand en Roest bekend.
De eerste Nederlandse vermelding van Brant is te vinden in het Cruijde Boeck van
Dodonaeus uit 1554. Lang is onduidelijk gebleven hoe de Brand- en Roest-aantastingen
werkelijk ontstonden. De verklaringen varieerden van verbranding door de zon tot
verontreiniging van het graan tot het voorkomen van kleine insecten of ‘wardiertjes’
in de graankorrels. Pas in de tweede helft van de 19de eeuw werd uiteindelijk definitief
duidelijk dat de teloorgang van de graanplant een gevolg was van schimmels. Met de
juiste verklaring over de oorzaak van Brand rond 1800 zijn o.a. de namen van Tillet,
Prévost en de gebroeders Tulasne verbonden. Het werk van de Italianen Fontana en
Targioni-Tozzetti, en daarna dat van de Duitser De Bary, werpt licht op de oorzaak van
Roest. Alle aandacht gaat dan daarna uit naar het vinden van middelen om de schade aan
het graan zoveel mogelijk te beperken.
Dankzij het werk van Louis-René Tulasne (1815-1885) werd in 1853 de volledige
levenscyclus van Moederkoren bekend. Moederkoren bleek een schimmel met een
levenscyclus over twee jaren, die als een spitse, zwarte ‘hanespoor’ of ‘wulvetand’
in het najaar uit de aar groeit. In het jaar daarop groeit op dit inmiddels op de grond
gevallen sclerotium een klein paddenstoel-achtig vruchtlichaam, dat op zijn beurt weer
de graanaren met onzichtbare sporen infecteert.
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Men heeft gedurende lange tijd niet beseft hoe schadelijk Moederkoren kon zijn,
omdat eten van de sclerotiën van Moederkoren in het graan bij beperkt gebruik verder
geen opvallend nadelige gevolgen had. Het verband met het ergotisme, St Antoniusvuur,
de kriebelziekte of het ’t helse vuur geheten, is daardoor erg lang niet duidelijk geweest
en aan de definitieve bewijzen daarvoor is een lange zoektocht voorafgegaan.
Het ergotisme heeft regelmatig grote epidemieën veroorzaakt, doordat het
armere deel van de bevolking bij hongersnoden gedwongen was ook graan te eten dat
door Moederkoren was aangetast. De ziekte veroorzaakte in het ergste geval gangreen,
waardoor ledematen afstierven en afvielen. Wanneer het de ingewanden van de patiënt
bereikte, was de dood onvermijdelijk. Genezing ervan of bescherming ertegen probeerde
men te vinden bij ‘heiligen’, met als beroemdste heilige van het ergotisme Antonius
Abt, aan wie de herinnering nog altijd levend wordt gehouden door een aantal kerken
dat (ook in Nederland en België) aan hem gewijd is. Afbeeldingen van de getroffen
zieken, met geamputeerde armen of benen, en met soms kunstledematen, zijn naar alle
waarschijnlijkheid gebaseerd op dit ergotisme.
Moederkoren heeft echter ook als medicijn een lange, meer of minder positieve
geschiedenis gekend. Het wordt voor het eerst als zodanig gemeld in 1582 in het
Kräuter-Buch van de Duitse botanist en arts Lonicerus, die het daar noteert als hulp
bij bevallingen. Moederkoren was bij vroedvrouwen waarschijnlijk al veel langer in
gebruik bij moeilijke bevallingen, maar werd vanaf het begin van de 19de eeuw ook
door gediplomeerde artsen en vroedvrouwen gebruikt, ondanks de discussie die al
spoedig ontstond over de gevaren ervan. Deze discussie bleef lange tijd gevoerd, mede
doordat de effecten van het gebruik ervan, welke door artsen werd bijgehouden, vaak
een tegengesteld karakter bleken te hebben. Enerzijds werd regelmatig door artsen
gemeld dat er geen effect was waargenomen bij bevallingen, anderzijds bleken artsen
juist een buitengewoon sterk effect te zien, met name ook met betrekking tot het sterk
stijgende percentage doodgeboren kinderen. Het bleek dat de bewaartijd van ergot
daarbij een rol speelde. De werking daarvan kent in betrekkelijke korte tijd een sterke
achteruitgang. Uiteindelijk werd het gebruik van ergot alleen nog voorgeschreven om
heftige nabloedingen bij bevallingen tegen te gaan.
Vanwege de vaatvernauwende werking wordt Ergotamine, het gezuiverd
alkaloide uit Moederkoren, tegenwoordig nog bij migraine als medicijn toegepast.
De Nederlandse namen van de graanaantastingen, Brand en Roest zijn vertalingen van
de Latijnse benamingen Ustilago en Rubigo, evenals de Duitse namen Brant en Rost.
Moederkoren is op dezelfde manier gevormd als Duits Mutterkorn. Daarnaast is uit de
19de eeuw een klein aantal Vlaamse dialectnamen voor Roesten, Branden (zoals het zwart,
grijm, lugge en molm) en voor Moederkoren (zoals beeretand, wulvetand, duivelaaren)
bekend. Bij deze volksnamen valt op dat er behalve algemene benamingen ook – in
vergelijking met (andere) paddenstoelen – veel specifieke namen door de bevolking
gebruikt worden die de verschillende soorten aantastingen onderscheiden, ondanks de
vele verwisselingen. Opvallend is verder dat de namen Brand en Brandauwe voor alle
soorten van graanaandoeningen gebruikt zijn geweest (zie Tabel IV.1) en in feite meestal
een benoeming zijn van het resultaat van de aantasting, het zwarte bederf.
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De Nederlandse namen verwijzen verder voor een groot deel naar de kleur van
het bederf (zwart of rood), en naar (volgens de klassieke auteurs) de oorzaak van het
bederf (verbranding door hete zon na heftige regen). Bij Moederkoren verwijst een aantal
synoniemen ook naar de gelijkenis van het sclerotium met wolven- of berentanden, of
met de spoor aan de poot van een haan (zie ook Hoofdstuk V, met name de paragrafen
‘De etnobiologische benadering’ en ‘Benoemingsmotieven’). Het vrijwel volledig
ontbreken van namen die verwijzen naar het rijk van de duivel en van heksen (wat bij
paddenstoelen voor wat betreft de volks- en dialectnamen vaak het geval is) lijkt een
duidelijke aanwijzing dat de graanaantastingen door de bewoners van het platteland
inderdaad vroeger nooit zijn beschouwd als paddenstoelen of schimmels.
In Tabel IV.1 worden de Nederlandse namen voor de verschillende
graanaantastingen ten slotte nog eens weergegeven.
Nederlandse namen tot 1900

Oude Latijnse namen
en Franse naam

Huidige Nederlandse
namen

Brand, Brandauwe, Roste-auwe,
Honingdauw, Roest1

Rubigo, diverse soorten roest
(Blé rouillé)

diverse Roestsoorten

Brand, Brandauwe, Stuifauwe, Zwarte
auwe, Maschel, Masscher, (ook Grijmte,
Lugge), Kanker,
het Zwart, Vermolseming, Stuifaren5,
Korenbrand6, Brandkoren

Ustilago, diverse soorten
stuifbrand (Blé charbonné)

diverse soorten
Stuifbranden

Brand, Brandauwe, Grijmauwe, Grijmte,
Grijmkoorn, Grijmsel, Lugge, Luggekoorn,
Luggegrijmsel, Luggebol, Stuifaal,
Stuifauwe (in soort gerst), Brandaren5,
het Zwart, Vermolseming1 (in tarwe),
Korenbrand6, Brandkoren

Ustilago, diverse soorten
steenbrand (Blé carié)

diverse soorten
Steenbranden

Brand, Brandauwe,Moederkoren, Dole,
Dole-auwe,
Moederkoorn, Wulvetand (soms Dolik),
Beeretand,3 Wulventand, Spoor, Wolfstand,2
Hannepoot,2 Zwarte broodje,2 Duivelaaren4

Secale cornutum (Blé Ergoté) Echt moederkoren

De meeste namen worden genoemd bij De Bo (1880). Overige bronnen:
1
genoemd bij Kiliaan (1562), Dodonaeus (1644, p. 865); Houttuyn (1782, p. 428); Schuurmans Stekhoven
(1818, p. 192-200) Van Hall (1828, p. 305);
2
genoemd bij VandeVelde (1880, p. 66,67);
3
genoemd bij Paque (1896, p. 37);
4
genoemd bij Teirlinck (1924, p. 119);
5
genoemd bij Van Hall (1829, p. 414,415);
6
genoemd bij Schuurmans Stekhoven (1818, p. 192-200).
Overige vermeldingen van ‘Brand’ en/of ‘Brandkoren’ als aanduiding voor meerdere soorten van
graanaantastingen zijn te vinden bij: Kiliaan (1599); Commelin (1683, p. 115); Chomel (1778, deel I, p.
275); Ponse (1807, p. 23, 24); Westerhoff (1829, p. 105).
Tabel IV.1. Oude Nederlandse namen voor de diverse graanaantastingen.
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HOOFDSTUK V. NAAMGEVING EN BENOEMINGSMOTIEVEN
BIJ PADDENSTOELEN
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de namen die aan paddenstoelen werden gegeven aan een
taalkundige beschouwing onderworpen. In de eerste twee delen wordt ingegaan op het
proces van naamgeving, zoals dat tussen 1200 en 1900 heeft plaatsgevonden. Het eerste
deel daarvan gaat in op de vroegste eeuwen waarin alleen Nederlandse volksnamen
bekend zijn, en vervolgens op de fase waarin de eerste auteurs die paddenstoelen in hun
werk behandelden, een poging deden om paddenstoelen op een bevredigende manier in
te delen. Deze fase vormt de opmaat tot een meer wetenschappelijke naamgeving van
paddenstoelen, waarbij het binominale naamgevingssysteem, het classificatiesysteem dat
Linnaeus in de 18de eeuw ontwikkelde, uiteindelijk leidend zou worden. Het tweede deel
gaat in op de geleidelijke toepassing van dit naamgevingssysteem bij de paddenstoelen,
met een indeling in ‘geslachten’ (genera) en ‘soorten’ (species), op basis waarvan de
paddenstoelen een eigen geconstrueerde unieke wetenschappelijke Latijnse naam
krijgen, en vervolgens ook een unieke Nederlandse naam.
In het derde deel wordt nader ingegaan op de aard van de ‘oude’ oorspronkelijke
volksnamen versus die van de latere, geconstrueerde namen. Onder volksnamen worden
verstaan de in het Nederlands ‘spontaan’ gevormde, oorspronkelijke namen, waartoe de
hiervoor genoemde oudst bekende paddenstoelnamen, maar ook de latere dialectnamen
uit de 19de eeuw behoren. Voor de interpretatie van de gevonden namen wordt een
beroep gedaan op de zogeheten etnobiologische benadering, die de wijze bestudeert
waarop de mens dieren en planten behandelt en benut en inpast in zijn cultuur. Van de
geconstrueerde namen is een klein deel bedacht door Van Sterbeeck (17de eeuw). Het
grootste deel wordt gevormd door namen die zijn gevormd als min of meer letterlijke
vertaling van wetenschappelijke (Latijnse) namen op basis van het indelingssysteem van
Linnaeus en de latere aanpassingen daarin.
In het laatste deel van dit hoofdstuk worden de benoemingsmotieven bekeken
die ten grondslag liggen aan de Nederlandse paddenstoelnamen, zoals kenmerken van
de paddenstoelen als kleur, afmeting, vorm, groeiplaats, of eetbaarheid, maar ook de
associatie van de paddenstoel met duivels of heksen. Het hoofdstuk eindigt met een
overzicht van de belangrijkste benoemingsmotieven die zijn aangetroffen bij de
paddenstoelnamen tussen 1200 en 1900.
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Voorwetenschappelijke naamgeving en indeling
Oudste namen
Terwijl veel plantensoorten al in de middeleeuwen bekend waren, geneeskundige planten
uitgebreid behandeld werden in Herbaria uit de 15de eeuw, en van planten ook vaak
een volksnaam bekend was, bleven paddenstoelen gedurende vele eeuwen een vrijwel
onbekend terrein. Er waren slechts een paar namen bekend en in gebruik: voor de groep
van paddenstoelen als geheel en voor een paar soorten. Het valt echter aan te nemen
dat landerijen, tuinen, bossen en weilanden in vroeger eeuwen grote hoeveelheden
paddenstoelen hebben voortgebracht.1 Ook al werden ze wellicht niet of nauwelijks
gegeten - als verschijnsel waren ze ongetwijfeld niet onbekend.2 De weinige Nederlandse
namen die bekend zijn uit de periode van 1200 tot 1600 maken duidelijk dat men in deze
periode slechts een paar opvallende of nuttige paddenstoelen de moeite van het geven
van een Nederlandse naam waard vond, zo bleek uit de vorige hoofdstukken.
In de periode van vóór het vierde kwart van de 16de eeuw, waarin Lobelius’ werk
(1581) verscheen met ook een klein hoofdstuk over paddenstoelen, zijn enkele algemene
Nederlandse termen voor paddenstoelen en een klein aantal namen voor min of meer
specifieke soorten bekend.
Als algemene termen voor paddenstoelen werd in de Zuidelijke Nederlanden
Campernoelie (vanaf 1330 aangetroffen) of een variant daarvan gebruikt, afgeleid van
het Franse champignon, dat verwijst naar de weide waarin de paddenstoel groeide.
In de Noordelijke Nederlanden werd paddenstoel (vanaf 1377 aangetroffen) of een
variant daarvan gebruikt. Ook duivelsbrood (vanaf 1310 aangetroffen) werd gebruikt,
oorspronkelijk verwijzend naar de ‘duistere kant’ van de paddenstoelen, net als de naam
paddenstoel zelf, die is ontstaan uit de associatie met padden, de metgezellen van heksen
en duivels.3 Ook wel, maar (veel) minder frequent werd het woord zwam gebruikt (vanaf
1477 aangetroffen), verwant aan het Hoogduitse swam.4 Tot ca. 1600 treffen we verder in
geschriften weinig Nederlandse paddenstoelvermeldingen en benamingen aan.
Groepsbenamingen of specifieke soortbenamingen zijn er ook, maar ze zijn schaars. De
oudste5 stamt uit 1220, nl. banet, een woord voor enkele paddenstoelsoorten waarmee
‘tonder’ of ‘lonter’ werd gemaakt, dat geschikt was om vuur te maken.6 Met een soort- of
1. Zie ook Van Sterbeeck 1675, Voorrede, p. 3.
2. Overigens dient daarbij de kanttekening te worden gemaakt dat er wat kennis betreft verschil bestond
tussen de verschillende Europese landen. Terwijl Oost- en Zuid-Europa een zekere eetcultuur kenden,
en men ook namen gebruikte voor de paddenstoelen die gegeten (of anderszins gebruikt) werden, ontbrak die nagenoeg in West- en Noord-Europa.
3. Zie ook Hoofdstuk III en vgl. Teirlinck (Flora diabolica, 1924).
4. Het wordt o.a. in de 16de eeuw vermeld bij Joos Lambrecht (1550), en bij Kiliaan (1599: ‘ger:
Schwam’).
5. Er wordt hier verder niet ingegaan op Agaricus, de klassieke medicinale boomzwam die niet inheems
was en die bij de apothekers in samengestelde medicijnen werd verkocht. Zie daarvoor Hoofdstuk I.
6. Onder ‘tondel’ wordt in latere bronnen ook wel lijnwaed (gebrand linnen) verstaan, waarmee eveneens vuur kon worden gemaakt.
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groepsbenaming werden ook enkele soorten eetbare paddenstoelen aangeduid (peperling,
driesling, weijer, aangetroffen vanaf 1477). Peperling is een naam die gebruikt werd
voor de cantharel, maar ook voor de Gepeperde melkzwam (zie hoofdstuk II): afgeleid
van peper, zo genoemd wegens de kruidige smaak. Voor een groep paddenstoelen die in
de geneeskunde werd gebruikt (bovisten) is het woord bult bekend (aangetroffen vanaf
1377). Judasoor (aangetroffen vanaf 1581) is wellicht een van de zeer weinige vroege
soortnamen (dus op species-niveau). De namen in deze groep kunnen, net als die in de
eerste groep hierboven, beschouwd worden als ‘volksnamen’ (zie verder hierna onder de
paragraaf ‘Volks- of dialectnamen’).
Vroege indelingen
Diverse geschriften tonen de ontwikkeling van de indelings- en naamgevingscriteria
die men, eind 16de, begin 17de eeuw ging hanteren voor paddenstoelen. De beschrijving
van paddenstoelen, was – zoals alle wetenschap - internationaal gericht: men schreef
in het Latijn en men nam, naast eigen vondsten, zoveel mogelijk paddenstoelen op die
andere auteurs in andere landen kenden of noemden. Door de Nederlandse botanisten
werden paddenstoelen gegroepeerd op basis van bepaalde kenmerken, meestal zonder
ze namen te geven, maar wel met omschrijvingen, zoals ‘bospaddenstoelen’ versus
‘weipaddenstoelen’, of ‘paddenstoelen van het voorjaar’ naast ‘paddenstoelen van de
herfst’. Het zijn de eerste pogingen om alle soorten paddenstoelen op te nemen in een
omvattend indelingssysteem.
Deze tijd van eerste indelingen, die als het ware de kraamkamer vormde
van latere ‘geconstrueerde’ paddenstoelbenamingen, vond vooral plaats gedurende
anderhalve eeuw ná de periode waarin de Herbaria van geneeskrachtige planten waren
ontstaan, en vóórdat Linnaeus het binominale naamgevingssysteem voor dieren en
planten opzette en daarmee definitief richting gaf aan de naamgeving van onder andere
ook de paddenstoelen.
Lobelius (uitgave 1581) was de eerste wetenschapper in de Nederlanden die
enkele paddenstoelen in het Nederlands noemt (bult, truffel, judasoor), maar ‘echte’
namen gaf hij verder nauwelijks. De door hem gegeven benamingen weerspiegelen
vooral zijn zoektocht naar een bruikbare indeling.
Lobelius’ hoofdindeling is die naar eetbare paddenstoelen (“campernoelien
diemen eet”) en slechte en giftige (“stinkende en fenijnighe campernoelien”). Daarna
wordt aangegeven op welke plaats ze voorkomen en welke uiterlijke vormen ze hebben.
Vervolgens naar groeiplaats: “Bosch oft wout-Campernoellen”, waaronder “de welcke
altemets soo breedt ende plat sijn als een hoet oft schotel. Sommighe heel wit, De andere
sijn boven met swert ende rosch bepleckt / van onder wit met swerte strepen: de stele is
onder bruyn”. Dan noemt hij “Ander groote ende ghecronckelde Bosch-Campernoellen”
Volgens beschrijft hij een aantal soorten die een sterke gelijkenis met iets hebben: ‘een
soort die op het Judasoor lijkt’,7 een soort die op de ‘mannelijkheid’ (phallus) lijkt, een
7. Judasoor, ook een paddenstoel, werd door hem kennelijk nog niet als zodanig herkend, maar wel
elders bij de behandeling van de bomen door Lobelius benoemd als een uitscheiding, excrement, van
de vlierboom.
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bolachtige soort die ‘bult’ wordt genoemd, een soort die op een honingraat lijkt, en een
paar soorten die ‘sponsachtig’ zijn.
Clusius, tijdgenoot van Lobelius, volgt in 1601 met zijn uitgave Rariorum
plantarum Historia. Hij somt (in het Latijn) al veel méér paddenstoelen op dan Lobelius
in 1581 en deelt ze in volgens een tweetal hiërarchisch geordende indelingscategorieën,
die hij consequent doorvoert. De eerste indeling van de paddenstoelen bij hem wordt
allereerst gevormd, net als bij Lobelius, door 1) de tegenstelling eetbaar – niet eetbaar.
Daarna volgt 2) het tijdstip van verschijnen in het jaar: vanaf het vroege voorjaar tot de
late herfst. Dat levert binnen deze hoofdindeling 47 paddenstoelgeslachten op, van 21
‘Esculenti’ (=eetbare) en 26 ‘Perniciales’ (=verderfelijke) geslachten, met daarbinnen
steeds weer een aantal aparte soorten (in totaal 101). Die beschrijft hij vervolgens op
basis van 3) groeiplaats, en op basis van uiterlijke kenmerken als 4) vorm en 5) kleur.
Wanneer hij de Hongaarse naam en de Duitse naam daarbij kent, noteert hij deze. Het
is de eerste min of meer omvattende indeling van paddenstoelen. Nederlandse namen
komen er niet in voor.
Een nieuw, nu Nederlandstalig hoogtepunt na Clusius is het werk Theatrum fungorum
uit 1675 van Van Sterbeeck, die zich niet alleen specialiseerde in paddenstoelen, maar ze
bovendien erg graag at. Ook hij worstelt met de vraag hoe de veelheid van paddenstoelen
in kaart kon worden gebracht, en bovendien hoe ze konden worden aangeduid op zo’n
manier dat de lezer begreep over welke paddenstoelen hij het had. Van Sterbeeck kon
al meer teruggrijpen op wat auteurs vóór hem over paddenstoelen hadden geschreven,
en gebruik maken van de indelingen die auteurs voor hem hadden gemaakt. Behalve
op het werk van Clusius baseerde hij zich ook op het werk van auteurs uit omringende
landen, zoals dat van Johannes Bauhin (1651, Historia plantarum universalis nova) in
Zwitserland. Ook Bauhin had een hoofdstuk aan paddenstoelen gewijd, waarbij hij de
paddenstoel-illustraties uit het werk van Clusius overnam. Bauhin levert echter geen
consequente indeling en gaat door op het onderscheid tussen ‘eetbaar’ en ‘niet eetbaar’.
Dit onderscheid tussen eetbare en niet-eetbare paddenstoelen was zeker voor
auteurs in landen waar paddenstoelen gegeten worden een logische eerste indeling,
en zal dus ook voor Van Sterbeeck een ‘natuurlijke’ indelingskeuze zijn geweest. Hij
heeft dan ook, net als Clusius en Bauhin een hoofdindeling in eetbare en niet eetbare
fungi. De eetbare ‘goede’ Fungi worden vervolgens onderverdeeld in: wey-fungi (naar
plaats), boleti (kleine zeldzame paddenstoelen met een dikke of dunne steel),8 en
“ghemeyne” campernoelien (gewone paddenstoelen).Vervolgens gaat hij over op kleur:
drie hoofdstukken gaan achtereenvolgens over gele, groene en rode paddenstoelen.
Daarna volgen nog twee hoofdstukken met ‘diversen’ en een aantal ‘twijfelachtige’
paddenstoelen.
Het tweede deel van zijn werk gaat over de “quaede” fungi, en is opgedeeld
in “doodelijcke stinckende fungi”, “schadelijcke roode fungi”, nieuwe rode en gele
fungi, fungi op rot hout, “verscheiden fungi veel te gader”, “trosfungi” of “coppelfungí”, “quaede boomfungi” (waaronder Agaricus), wilgenboomfungi, houtzwammen
8. Zie voor de verschuiving van de naam ‘boleti’ voor plaatjeszwammen (amanietsoorten) bij de
Romeinen, naar naam voor buisjeszwam met hoed en steel ook Hoofdstuk II en III.
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en spongien. Daarna volgen nog meer “vreemde spongien” waaronder de phalluspaddenstoel.9 In totaal behandelt hij enkele honderden paddenstoelen10: ‘goede’, ‘kwade’
en ‘twijfelachtige’.
Tekenend voor die zoektocht naar een goede indeling van de paddenstoelen is
het veelvuldig gebruik bij Van Sterbeeck, maar ook bij andere botanisten in de andere
West-Europese en Zuid-Europese landen die zich in deze periode met paddenstoelen
bezighielden, van ‘rangtelwoorden’: iets wat bij ‘gewone’ planten niet gebruikelijk was.
Paddenstoelen werden in eerste instantie benoemd door ze een bepaald rangtelwoord te
geven: ‘de 2de van het 9de geslacht van de giftige fungi’ , gecombineerd en vergeleken
met het nummer in de rangorde die door andere auteurs werd gebruikt. Zo had men het
bijvoorbeeld over ‘de 2de soort van het 6de geslacht van de eetbare paddenstoelen van
auteur X, welke de 4de lijkt te zijn van het 8ste geslacht van de eetbare van auteur Y en de
7de van het 3de geslacht van auteur Z’. Zo zegt Van Sterbeeck over een witachtige eetbare
paddenstoel:
“Clusius en Joan. Bauhin hebben veel van deze beschreven (…) de welcke
Clusius voor sijn 8. [achtste] en Joan. Bauhinus voor sijne 13. en Casp. Bauhinus
voor sijne 10. sorte steldt.” (Van Sterbeeck 1675, p. 47).
Deze bijna altijd wel voor misverstanden vatbare omschrijvingen van de paddenstoelen
(ook qua vorm, kleur en groeiwijze), laten zien hoe moeilijk het was om te komen tot
een goed begrip van welke soorten er nu waren en hoe ze konden worden ingedeeld,
zelfs met behulp van illustraties.11 Van Sterbeeck voorziet heel wat paddenstoelen van
een naam, maar ook bij hem blijft het vaak bij een soort van omschrijvingen, zoals
bijv. “Fungus albus caule ex caeruleo viridi mixsto – “Witte fungi met uytten groenen,
blauwen ghemenghden stele” (1675, p. 53).
Vanaf Van Sterbeeck in de 17de eeuw tot aan Houttuyn in de tweede helft van de 18de
eeuw worden er geen nieuwe Nederlandstalige werken op het gebied van paddenstoelen
uitgegeven. In andere West-Europese landen gaan de ontwikkelingen echter door. De
wereld van botanisten die zich met paddenstoelen bezighielden, was klein. Via de
toen al beroemde Boekenbeurs in Frankfurt kwamen jaarlijks alle belangrijke werken
beschikbaar voor de kleine internationale groep geïnteresseerden en wetenschappers.
Men was dus binnen relatief korte tijd in heel Europa op de hoogte van wat er verscheen,
steunde op elkaars uitgaven, publiceerde alternatieve inzichten over paddenstoelen of
breidde het aantal beschreven paddenstoelen uit.
9. Tot de ‘vreemde spongien’ rekent Van Sterbeeck ook een aantal ‘wrattenfungi’: aandoeningen bij
mensen, die hij kennelijk ook als paddenstoelen ziet.
10. Van Sterbeeck benoemt tegen de 300 soorten. Of dat allemaal verschillende zijn geweest is de
vraag. Overigens is het zeker mogelijk dat er in zijn tijd in de omgeving van Antwerpen zoveel paddenstoelensoorten voorkwamen. Aan de hand van zijn beschrijvingen is echter maar zeer ten dele te
achterhalen welke soorten hij precies heeft gezien.
11. Zie ook Hoofdstuk III over de wijze waarop Van Sterbeeck de illustraties gebruikt ter determinatie.
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Nieuwe mycologische ontwikkelingen vinden na Van Sterbeeck dan ook vooral
buiten de Nederlanden plaats, zoals in Frankrijk, met namen als De Tournefort (Éléments
de botanique, 1694, Institutiones rei herbariae, 1700)12 en Vaillant13 (die in 1727 zijn werk
Botanicon Parisiense, over de paddenstoelen rond Parijs publiceert). Ook in Engeland
worden studies naar paddenstoelen verricht, o.a. door John Ray, die ‘zijn’ 93 soorten
paddenstoelen indeelde op basis van drie ecologische criteria: op de grond groeiende
paddenstoelen, op bomen groeiende en onder de aarde groeiende soorten. De op de
grond groeiende paddenstoelen deelde hij vervolgens in op basis van een morfologisch
criterium, namelijk paddenstoelen met lamellen of zonder (Ainsworth, 1976, p. 243).
Dillenius, die in 1718 zijn Catalogus plantarum sponte circa Gissam
nascentium publiceerde, deelde de 160 paddenstoelen die hij beschreef, in naar gesteelde
en ongesteelde paddenstoelen. De gesteelde paddenstoelen deelde hij vervolgens in
naar ‘met lamellen’ of zonder. Deze laatste groep werd weer onderverdeeld in soorten
met stekels, ‘kuiltjes’ (‘pits’) zoals bij Morchella, en naar gaatjes of poriën. De
Fransman Vaillant, die de flora rond Parijs in kaart bracht, noteerde acht geslachten van
paddenstoelen en droeg in zijn Botanicon Parisiense (1727) nieuwe elementen aan voor
een verdere indeling (Ainsworth 1976, p. 247, 250).
De uitvinding van de microscoop en vervolgens de opkomst van microscopisch
onderzoek in het midden van de 17de eeuw hadden het mogelijk gemaakt om de sporen
(de ‘zaden’) van de paddenstoelen waar te nemen. Daarmee kon een begin worden gemaakt het raadsel van hun voortplanting te ontrafelen. In Italië verscheen in 1729 Micheli’s Nova Plantarum Genera,14 dat gezien wordt als het begin van de mycologie als
wetenschap vanwege de enorme stap voorwaarts die Micheli maakt in beschrijving van
nieuwe soorten,15 het aantonen met behulp van de microscoop van sporen bij alle fungi,
de beschrijving van basidiën en van asci als voortplantingsorganen bij paddenstoelen, en
cystiden op de lamellen als ‘methode’ om de lamellen op afstand van elkaar te houden
zodat de sporen zich goed kunnen verspreiden. Hij beschreef 900 soorten paddenstoelen
(Ainsworth 1976, p. 51). Bij zijn collega’s en later bij Linnaeus werd zijn werk echter
lange tijd niet op waarde geschat vanwege het feit dat Micheli abusievelijk meende bij
een aantal soorten flores (bloemen) te zien en dit meenam in zijn hoofdindeling van de
paddenstoelen (idem, p. 250).
12. Tournefort ziet de paddenstoelen als “Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les fleurs,
ni les grains”. Hij deelt ze in in 6 genera: Fungus (agaricales en boleten), Boletus (Morielje , Clathrus
en Phallus), Agaricus (o.a. Polyporen), Lycoperdon, Coralloides en Tubera (Ainsworth 1976, p. 246).
13. Vaillant deelde de 108 soorten die hij onder Fungus behandelde, in families en verdere categorieën
in. Bovendien hanteerde hij o.a. als onderscheidend kenmerk bij de Agaricales de aanwezigheid of
afwezigheid van de annulus (ring) (Ainsworth 1976, p. 250).
14. Micheli gebruikte overigens een tegenwoordig weer in zwang zijnde methode om de kostbare
graveerplaten bij zijn werk te kunnen bekostigen: de deelnemers aan zijn ‘crowd funding’ kregen hun
naam onder de afbeelding gegraveerd.
15. Micheli beschrijft 900 fungi, in drie hoofdgroepen, Distributiones genoemd). De eerste Distributio
bestaat uit Agarica (enkelvoud Agaricum) die 8 ordines omvat met in totaal 101 paddenstoelen. De
tweede Distributio kent 5 onderverdelingen met o.a Suillus, Polyporus en Fungus. Voor deze laatste
groep wordt het belangrijkste kenmerk gevormd door lamellen met op de zijkant de ‘flores’. De groep
van de Agarica omvat vooral allerlei soorten die op hout groeien, waaronder veel buisjeszwammen
(polyporoïd) en korstzwammen (corticioïd) (Micheli 1729, p. 117-222).
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Wetenschappelijke naamgeving en geconstrueerde Nederlandse namen
Het was ten slotte Linnaeus die met zijn Species plantarum (1753, 1e druk) een
binominaal classificatiesysteem ontwierp en er zo voor zorgde dat planten (en dieren)
een naam kregen die ze definieerde in relatie tot de andere planten. Alle afzonderlijke
planten kregen daarmee een unieke naam, waarmee tevens hun indeling in het systeem
duidelijk werd, zodat ook later gevonden soorten ingedeeld konden worden. Het eerste
deel van de naam gaf het geslacht (genus) aan, het tweede deel van de naam was uniek
voor de soort (species), het soort-epitheton.
Dat gold ook voor paddenstoelen, ofschoon Linnaeus meende – zoals hij expliciet
vermeldde - dat het wat betreft de fungi, de paddenstoelen, nog een chaos was, omdat
botanisten zelf niet wisten wat daarbij een species was of een variëteit (Ainsworth 1976,
p. 251). Zelf had hij ook te weinig kennis van paddenstoelen en hij behandelde slechts
een klein aantal. Criteria voor zijn indeling noemt hij niet expliciet, maar hij verwijst
wel naar zijn voorgangers bij de keuze van de genera, geslachten, die hij opsomt, zoals
Dillenius, Micheli, Tournefort en Vaillant (zie ook Hoofdstuk III).
Na Linnaeus zijn botanici op grote schaal aan de slag gegaan om (planten en)
paddenstoelen naar Linnaeus’ voorbeeld in te delen en te benoemen. Voor wat betreft
de Nederlanden was Martinus Houttuyn met de uitgave van Natuurlijke Historie of
uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineralen (1783) een van de eersten die
uitvoerig Nederlandse namen noteert. Houttuyn houdt zich angstvallig aan de soorten van
Linnaeus.16 Hij geeft negen geslachten van paddenstoelen en één van overige schimmels
Hij noteert bovendien bij alle paddenstoelen (afkomstig van Linnaeus) of ze door
Linnaeus uit Zweden zijn gemeld of uit andere landen aan Linnaeus toegestuurd zijn,
zoals uit Japan, China, Zuid-Amerika, Brandenburg, Noorwegen, Zwitserland, IJsland,
enz. Het was in Linnaeus’ tijd (en ook daarvoor) gebruikelijk om alle paddenstoelen die
men ‘kende’ te beschrijven en op te nemen. Van een klein aantal vermeldt Houttuyn dat
ze ook in Nederland voorkomen. Houttuyn neemt de indeling van al deze paddenstoelen
over van Linnaeus (maar onduidelijk is op welke uitgave daarvan hij zich baseert) en
voorziet ze van een Nederlandse naam.
De indelingscriteria zijn bij Houttuyn (ook in navolging van Linnaeus) niet expliciet
geformuleerd. Het onderscheid tussen de genera wordt vooral gemaakt op uiterlijke
kenmerken van de zwam, die deels ook de wijze van sporenverspreiding omvat. Hij
onderscheidt: lamellen/plaatjes (Agaricus), buisjes/gaatjes (Boletus), stekels (Hydnum),
rimpels (Phallus) en net (Clathrus). Vervolgens wordt ingedeeld naar tol-vorm (Helvella),
beker-vorm (Peziza), knots-vorm (Clavaria) en tenslotte naar het al heel lang bekende en
vaker vermelde ‘stuiven’ bij de bovist-achtigen, die hij Lycoperdon noemt.
Zoals ook in Hoofdstuk III aangegeven zijn Houttuyns Nederlandse namen meest vertalingen van de wetenschappelijke (Latijnse) namen die Linnaeus gaf. Soorten die al een
16. Houttuyn (1783, p. 619) meldt dat hij behalve Linnaeus’ soorten maar weinig paddenstoelnamen
wil noemen, om te voorkomen dat er verwarring ontstaat.
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bestaande Nederlandse naam hadden, worden onder de betreffende oudere naam opgenomen. Daarbij wordt regelmatig Van Sterbeeck als een van zijn bronnen vermeld. Deze
oude Nederlandse namen zijn de enige niet directe vertalingen van de wetenschappelijke
namen. Zo is de cantharel opgenomen onder de Latijnse naam Agaricus cantharellus
en heeft als Nederlandse naam ‘cantharelle of geel champignon’. De Agaricus campestris noemt Houttuyn ‘gewone kampernoelje’. In totaal gaat het om 16 namen voor 10
paddenstoelsoorten of soortgroepen waarvan een al bestaande Nederlandse naam wordt
overgenomen (zie schema hierna). Verrassend is de toename van de (deel)naam ‘zwam’,
die hij bij diverse geslachten als eindcomponent van de genus-naam geeft, een benaming
die in de tijd vóór hem helemaal niet zo veel voorkwam.17
Houttuyn is de enige Nederlandse auteur die Linnaeus’ wetenschappelijke paddenstoelnamen en diens indeling volledig in zijn Nederlandse werk heeft overgenomen.
Andere auteurs zoals David de Gorter en Van Geuns nemen wel Linnaeus’ indeling over,
maar noteerden slechts enkele paddenstoelen. David de Gorter somt – in het Latijn - in
zijn Flora VII (septem) Provinciarum Belgii Foederati indigena van 1781, 85 soorten
op die hij in de omgeving van Haarlem heeft waargenomen. Van Geuns noteert in 1788
in zijn Plantarum Belgii Confoederati indigenarum Spicilegium 13 soorten die hij op de
Veluwe heeft waargenomen. Voor een klein aantal paddenstoelen nemen beide auteurs
ook de Nederlandse naam van Houttuyn over.
Een volgende, enorme stap voorwaarts wat betreft de paddenstoelen en hun indeling
wordt gezet door de in Zuid-Afrika geboren, maar in Duitsland opgegroeide Christiaan
Persoon, die zijn werk volledig aan de paddenstoelen wijdt. In 1801 verschijnt zijn in
het Latijn geschreven Synopsis Methodica fungorum, waarin hij een nieuwe uitgebreide
indeling maakt van alle paddenstoelen die op dat moment inmiddels bekend zijn. Persoon
hanteert een onderverdeling in twee Classes, die beide uit drie Ordines (rangen) bestaan.
De Ordines omvatten bij elkaar 72 geslachten met in totaal 1534 species, wat laat zien
hoezeer de mycologische kennis en het aantal bekende paddenstoelen is toegenomen. Bij
alle soorten geeft hij aan hoe de wetenschappelijke Latijnse naam bij zijn voorgangers
luidde. Persoons Synopsis wordt vanaf dat moment de leidraad voor de mycologische
wereld.
In 1821 volgt Systema mycologicum van Elias Fries, die voortgaat op de weg die
Persoon is ingeslagen. Hij werkt de Classes en Ordines nog verder uit in Series en Tribus
17. In de Nederlandse genusnaam gebruikt Houttuyn voor Agaricus ‘kampernoelje’, een naam die
al langer in gebruik is voor eetbare paddenstoelen. Voor Boletus geeft Houttuyn ‘Zwam’. Het genus
Hydnum geeft hij de naam ‘Stekelzwam’ en voor het genus Phallus de naam ‘Rimpelzwam’, ofschoon
hij de Phallus impudicus ‘Stinkschaft’ noemt naar het Duitse ‘Stinkschwam’. Voor Clathrus gebruikt
hij ‘Netzwam’, Helvella noemt hij ‘Tolzwam’. Voor het genus Peziza neemt hij de naam ‘Bekerzwam’
van Schaeffer over. Voor de genera Clavaria en Lycoperdon gebruikt hij respectievelijk de Nederlandse
namen ‘Knodszwam’ en ‘Stuifzwam’. In de toelichtingen gaat Houttuyn steeds zeer uitgebreid in op de
bijzonderheden van de betreffende paddenstoel (zie Hoofdstuk III).
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Bestaande
Nederlandse namen
of volksnamen bij
Houttuyn (1783)

Wetenschappelijke
naam bij Houttuyn
(1783)

Huidige
wetenschappelijke
naam

Huidige
Nederlandse naam

- Gewoone champignon, Agaricus1 campestris Meerdere soorten,
ook wel weijer genoemd
waaronder Agaricus
campestris

Meerdere soorten,
waaronder
de Gewone
weidechampignon

- St-Joriskampernoelje 2

Agaricus campestris

Calocybe gambosa

Voorjaarspronkridder

- Geel champignon,
of Chanterelle, ook
Haazenoor

Agaricus
cantharellus

Cantharellus cibarius

Hanekam

- Mesthopige
kampernoelje, ook wel
Waterzwam genoemd

Agaricus fimetarius

- Lorkenzwam

Boletus laricis

Fomitopsis officinalis

Larikszwam

- Vonkhout (volgens
Van Sterbeeck)

Agaricus quercinus

Daedalea quercina (?)

Doolhofzwam (?)

- Wolfsveest, of bovist

Lycoperdon bovista

- Hertsbuil

Lycoperdon
cervinum

- Aardbuil

Lycoperdon tuber

- Judasoor

Peziza auricula

Auricularia auriculajudae

Echt judasoor

- Stinkschaft of
Ungerseyeren

Phallus impudicus

Phallus impudicus en/of
Phallus hadriani

Grote stinkzwam
en/of
Duinstinkzwam

Meerdere soorten
Inktzwammen

Meerdere soorten
bovist-achtigen
Elaphomyces
(granulatus?)

(Korrelige?)
hertentruffel
Meerdere soorten
truffels

1
Houttuyn gebruikt als eerste in een Nederlands werk de naam Agaricus voor plaatjeszwammen (paddenstoelen met lamellen), zoals Linnaeus deze invoerde.
2
Houttuyn zegt dat de Gewoone champignon in Brabant weijer wordt genoemd, en dat de St-Joriskampernoelje een ondersoort van de Gewoone champignon is.

Tabel V.1 Overzicht van reeds bestaande Nederlandse namen van paddenstoelen die voorkomen bij
Martinus Houttuyn, in diens Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en
Mineralen, volgens het samenstel van de Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede
deel, veertiende Stuk. De Varens, Mossen, enz. Te Amsterdam, 1783.
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waarin hij vervolgens de geslachten en nog meer soorten indeelt.18 Zowel het werk van
Fries als dat van Persoon is in het Latijn geschreven.
De tegenwoordige indeling van de paddenstoelen is terug te voeren op het werk
van Persoon en Fries. Nederlandse namen voor paddenstoelen zijn uiteraard niet van hen
afkomstig.
In 1818 volgt Schuurmans Stekhoven de nieuwe indeling van Persoon in zijn Synopsis
Plantarum. Hij behandelt 226 soorten die in “de Nederlanden” voorkomen, verdeeld
over 16 geslachten, en geeft deze Nederlandse namen, vrijwel allemaal vertalingen
van de wetenschappelijke soortnamen. Hij gebruikt, net als Houttuyn, kampernoelje
(de benaming voor (vaak) eetbare paddenstoel die van oudsher vooral in de Zuidelijke
Nederlanden werd gebruikt) als naam voor plaatjeszwammen. Slechts 3 van de 18
geslachtsnamen die hij noemt, hebben een equivalent in het Nederlands (Kampernoelje,
Stuifzwam, Knodszwam). Bij de overige wordt de wetenschappelijke naam herhaald
(zoals in bijv. Merulius vastator - Verwoestende Merulius).
Nederlandse namen voor paddenstoelen zijn ook te vinden in de Flora Batava die vanaf
1800 wordt uitgegeven. Pas in het 7de deel uit 1834 wordt één paddenstoel vermeld: de
vliegdoodende (huidige Nederlandse naam Vliegenzwam). In de delen daarna worden
meer paddenstoelen vermeld, in totaal uiteindelijk ruim 200, waarbij in het Voorwoord
bij het 28e en laatste deel in 1934 wordt opgemerkt dat nog veel meer Fungi hadden
kunnen worden afgebeeld.
In Flora Batava worden de genus-namen meestal wel vertaald. Voor Agaricus
(plaatjeszwam) wordt tot en met het 11de deel in 1853 de naam Paddenstoel gebruikt.
Vanaf Deel 13 in 1868 wordt op een enkele uitzondering na voor Agaricus de naam
Plaatzwam gebruikt.19
Het werk van Destrée in 1901 ten slotte staat eveneens in de traditie van
Houttuyn, Schuurmans Stekhoven en Flora Batava. Net als Schuurmans Stekhoven
behandelt zij uitsluitend paddenstoelen die “in ons land” voorkomen (inmiddels ca.
950) en geeft Nederlandse namen die vertalingen zijn van de Latijnse naam. Daarbij
neemt ze de Latijnse genus-naam van de paddenstoelen over en geeft ze uitsluitend een
Nederlandse vertaling van het soortnaam-gedeelte van de naam (bijvoorbeeld Pleurotus
mitis - Zoete Pleurotus) (zie ook Hoofdstuk III).

18. Vooral ook de indeling van paddenstoelen in geslachten zal de eeuwen daarna voortdurend veranderen, en daarmee ook de wetenschappelijke geslachtsnaam. Pas sinds enkele decennia is besloten om
de eerder vastgestelde Nederlandse namen niet meer mee te veranderen met eventuele veranderingen
van de wetenschappelijke naam.
19. In deel 13 van Flora Batava uit 1865 wordt alleen Agaricus volvaceus vermeld (maar zonder Nederlandse naam).
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Volks- of dialectnamen
Onder ‘volksnamen’ of ‘dialectnamen’ worden hier de namen voor paddenstoelen
verstaan zoals die sinds ca. 1200 in het Nederlands of in Nederlandse dialecten ofwel
in de volkstaal zijn overgeleverd, en die dus niet zijn ontstaan of geconstrueerd in een
meer of minder wetenschappelijk classificatiesysteem door botanisten en mycologen.
Een dergelijk systeem is er immers op gericht om alle soorten een onderscheidende
naam te geven. In de volkstaal daarentegen heeft het merendeel van de paddenstoelen
geen naam gekregen en waarschijnlijk, voor zover we kunnen nagaan, ook nooit gehad
– terwijl er in die tijd ongetwijfeld wél veel paddenstoelen moeten hebben gestaan. De
oude volksnamen die we kennen, zijn ons overgeleverd door de diverse schriftelijke
bronnen (zie ook Hoofdstuk II). Het gaat om een klein aantal algemene namen en een
aantal groeps- of soortnamen. Algemene namen zijn (met eerste jaar van vermelding):
duivelsbrood (1310), campernoelie (ca.1330), paddenbrood (1573), padden stoele
(1377), padden hoet (ca. 1430), spons (1526) en zwam (1477). Namen voor één of
meerdere soorten van paddenstoelen zijn: banet (=tondel) (1220), tondel (1377),
driesschelinghe (1377), hertsswamme (1581), judas-ooren (1581), peperlinck (1477),
ungerseyeren (1599) en bult (1477).
Daarnaast volgt er een tweede uitgebreide groep van volks- of dialectnamen die bekend
zijn uit de 19de eeuw. In die eeuw vindt er onder invloed van de Romantiek en de
Vlaamse Beweging een opleving plaats van de aandacht voor de volkstaal, voor het
Zuid-Nederlands, het Vlaamse taaleigen, als ook voor het Noord-Nederlands. Een aantal
auteurs in België zet zich de tweede helft van de 19de eeuw in voor het optekenen van
Vlaamse volksnamen, onder andere de dichter Guido Gezelle. Daarin wordt ook een
aantal ‘volksnamen’ of ‘dialectnamen’ voor paddenstoelen20 meegenomen, opgetekend in
afleveringen van het blad Loquela (1881-1895). Een andere bijdrage vanuit de volkstaal,
met veel namen uit de spreektaal uit de tweede helft van de 19de eeuw wordt geleverd
door Paque in diens De Vlaamsche volksnamen der planten van België, FranschVlaanderen, Noord-Brabant, Hollandsch-Limburg uit 189621 waarin plantnamen uit 271
gemeenten worden verzameld. Door deze uitgaven is een klein aantal ‘algemene’ namen
voor paddenstoelen bewaard gebleven, die in de meer officiële en wetenschappelijke
uitgaven niet voorkwamen (zie ook Hoofdstuk III en Tabel III.3 daarin).
In het eerste kwart van de 20ste eeuw werd een begin gemaakt met het aanleggen van
een geografische taalatlas onder redactie van Blancquaert, E. (en later ook W. Pée ), wat
resulteerde in de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) (1925-1982).
De hierna afgedrukte kaart daaruit geeft een overzicht van de verschillende
dialectnamen voor het algemene begrip paddenstoel in het hele Nederlandstalige gebied.
De namen weerspiegelen de dialectsituatie van eind 19de eeuw en begin 20ste eeuw.
20. Gezelle noemt o.a. ook baanst, banst, synoniem van bulst voor Lycoperdon/Stuifzwam. Vgl. het
verwante banet voor tondel in Hoofdstuk II.
21. In 1912 verscheen nog een bijvoegsel bij deze uitgave. Paque noemt o.a. foenzen voor Lycoperdon
en voor paddenstoel algemeen.
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Bijschrift: Getekend door de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, Vakgroep
Taalkunde – afdeling Nederlands (UGENT) op basis van de RND, Reeks Nederlandse Dialectatlassen,
gebaseerd op een dialectenquête, mondeling afgenomen in 1965 plaatsen in het hele Nederlandse en
Friese taalgebied.

Opvallend is het grote verschil tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van het
Nederlandstalig gebied. In het zuiden is sprake van een veel grotere variatie in namen.
In het overgrote deel van Nederland wordt echter alleen padde(n)stoel gebruikt. Alleen
Zeeland, Brabant en Zuid-Limburg kennen wat meer dialectwoorden, zoals ‘jode(n)vlees’
(Limburg, 11 vermeldingen), en ‘spoke(n)brood (Zeeuw-Vlaanderen, 13 vermeldingen)
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en duiveltjesbrood (ca. 24 vermeldingen) in het noorden van Zeeland en West Brabant.
In Zuid-Holland komt nog sporadisch duivebrood en duivel(tje)sbrood voor.
Dialectonderzoek in meer specifieke gebieden in Nederland aan het eind van de
19de en 20ste eeuw leveren voor paddenstoelen nauwelijks dialectnamen op. Uit Gelders
Overijssel is het woord stûve of stûvedampe gemeld, een woord voor een ‘vergane
paddenstoel’(Gallee 1895), dat ook voorkomt in Salland (stoevedampen).22 Het zal
daarbij, gezien het woord ‘stûve’, gaan om de benaming voor een ‘rijpe’ bovistensoort,
waaruit de sporen zich al verspreiden.
In de tweede helft van de 20ste eeuw werd een begin gemaakt met het samenstellen van
drie grote regionale woordenboeken voor de zuidelijke dialecten: het Woordenboek
van de Vlaamse Dialecten (WVD) (1979-2018), het Woordenboek voor de Brabantse
Dialecten (WBD, 1967-2005), en dat voor de Limburgse Dialecten (WLD, 1983-2008).23
Initiatiefnemer was de Nederlandse taalkundige en dialectoloog Weijnen (1909-2008).
De gegevens voor deze woordenboeken waren in de decennia daarvoor verzameld op
basis van antwoorden van oudere informanten. Er werd gevraagd naar woorden voor
paddenstoelen ‘algemeen’, en voor enkele soorten. We kunnen er van uit gaan dat de
gebezigde woordenschat zijn wortels zal hebben in de 19de eeuw, ook wat paddenstoelen
betreft, want de informanten waren gekozen vanwege hun traditionele leefwijze en
lokale verbondenheid; een deel van hen was geboren in de 19de eeuw.
Voor de algemene naam paddenstoel worden in de dialectatlassen namen vermeld die
over grotere gebieden in gebruik waren, maar ze bevatten ook namen die slechts één keer
zijn opgetekend. Voorbeelden in WVD zijn padde-eten (één vermelding uit Zuidkote aan
de westkust van België), funs (één vermelding in Nieuwenhove in het zuidoosten van
het Nederlandstalig België) en duivels- of duiveltjesbrood (vijf vermeldingen in ZeeuwsVlaanderen). Ook de variatie binnen een groep van namen is groot: toveressebrood naast
toveraarsbrood; schabbeljong en sjampeljong naast champignon, enz.
Verrassend is dat volgens WVD ook in Vlaams België Padde(n)stoel (>200 meldingen)
de meest voorkomende naam voor paddenstoel is in plaats van het aloude kampernoelje.
Op de tweede plaats komt padde(n)brood (> 100 meldingen), daarna wolfs- of
wolvenbrood (ca. 80). De plaatsen 4 en 5 worden ingenomen door resp. champignon
(65) en toveres(sen)brood (<60 meldingen). kampernoelje heeft slechts 33 meldingen.
De namen voor paddenstoelen in de WBD en WLD vertonen een vergelijkbaar beeld.
De namen uit de woordenboeken komen overeen met de bevindingen van de hiervoor
genoemde Gezelle en Paque.
Opvallend is verder dat voor specifieke soorten paddenstoelen, zoals
Eekhoorntjesbrood (eetbaar) of Vliegenzwam (giftig) geen of nauwelijks aparte namen
22. Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands
Woordenboek, Raalte.
23. Deze atlassen zijn ook digitaal te raadplegen: e-WVD: https://www.e-wvd.be/ e-WBD: http://www.e-wbd.nl/ en e-WLD: https://www.e-wld.nl/
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gebruikt werden. De bovistensoorten zijn enigszins een uitzondering: daarvoor wordt
in de Vlaamse dialecten (WVD), behalve het aloude boveest of bovist, dult en bult nog
enkele andere woorden gebruikt, zoals poefer en roker. In Limburg (WLD) komt nog
poffer en poefveest voor, in Brabant (WBD) alleen het woord stuifzwam, of stuifbol.
Een andere verzameling dialectwoorden is te vinden in de antwoorden op een enquête
die in 1940 in de Nederlandse provincies werd gehouden door het Meertens Instituut
in Amsterdam als Volkskundevragenlijst 6a.24 De antwoorden geven o.a. een goed
beeld van hoe er in het algemeen in de noordelijke gebieden tegen paddenstoelen werd
aangekeken. De meeste informanten (die vaak in de 19de eeuw geboren zijn) geven aan
dat men nauwelijks iets weet van paddenstoelen, en dat men, voor zover er wel enige
kennis is, er meestal zeer bevreesd voor is en ze alle als giftig ziet. Gegeten worden ze
niet. Een enkele informant meldt dat ‘stadse’ mensen soms eetbare paddenstoelen komen
zoeken.
De paddenstoelen worden meestal aangeduid met de algemene naam
paddenstoel,25 in Friesland luidt het pöddestoel, in Groningen en Drenthe podstoul. Het
woord paddenstoel is overal bekend. In Noord- en Zuid-Holland zegt men soms ook wel
duivelsbrood. In Zeeland gebruikt men ook sambijons, morielje, duvebrood en oosjes pik
[oosje betekent ‘duivel’]. In Utrecht, Gelderland, Overijssel en Brabant houdt men zich
vrijwel altijd bij paddenstoel.
Veruit de meest genoemde algemene namen voor paddenstoel hebben een negatieve
connotatie, associëren de paddenstoel met het rijk van de duivel en roepen een beeld
op van spoken, tovenaars, padden, wolven en dolle honden. Daarmee zijn ze de echo
van de vroegst bekende volksnamen voor paddenstoelen uit eerdere eeuwen, zoals
duivelsbrood (vroegst bekende vermelding 1310), paddebrood (1573), paddenhoed (ca.
1430), en natuurlijk de naam paddenstoel zelf (vroegst bekende vermelding 1377) (zie
ook Hoofdstuk III).
Al deze meestal negatieve namen voor paddenstoel, zowel in Nederlandstalig België
als in Nederland, roepen de vraag op in hoeverre de Nederlanden ‘mycofobisch’ zijn
geweest, zoals vaak wordt beweerd. De overheersende associatie met het rijk van de
duivel, die van oudsher een grote rol heeft gespeeld in de Christelijke cultuur, wijst daar
in ieder geval sterk op.
Of dat betekent dat paddenstoelen vroeger in de Zuidelijke Nederlanden, en later
ook in de Vlaamse, Brabantse en Limburgse gebieden niet werden gegeten, is de vraag.
Vermoedelijk werd een klein aantal wel degelijk gegeten, met name de champignon24. De vragen zijn in te zien via de Vragenlijstenbank van het Meertens Instituut, samenstelling Nicoline van der Sijs, 2020 (https://www.meertens.knaw.nl/vragenlijstenbank/ui/vragenlijsten/141); de antwoorden zijn op papier en digitaal in te zien in het archief van het Meertens Instituut en komen te zijner
tijd beschikbaar via de Vragenlijstenbank.
25. De benaming zwam is ook bekend bij sommige informanten en wordt gebruikt voor een paddenstoel
op een boomstam, maar evenzeer ook specifiek voor de huiszwam die vanonder de vloeren het hout
aantast en die soms goed bekend blijkt te zijn.
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achtige en de cantharel. Dat klinkt ook door in de zuidelijke dialectwoordenboeken.
De drie meest bekende eetbare paddenstoelen zijn kennelijk ook onder een aantal
informanten bekend en worden over het algemeen genoemd met de ‘officiële’ namen:
cantharel, ook wel eierzwam of dooierzwam, eekhoorntjesbrood, en champignon.
Specifieke namen voor giftige paddenstoelen worden niet aangetroffen, zelfs nauwelijks
voor de opvallende, giftige Vliegenzwam, die slechts in de Brabantse gebieden soms
vliegdood of vliegkampernoel26 wordt genoemd.
Mycofobie, angst voor paddenstoelen, lijkt, gezien de grote hoeveelheid
negatieve algemene namen voor paddenstoel die bekend zijn, alom te hebben bestaan, en
zeker in de 19de eeuw in de noordelijke provincies van Nederland. Elders had die angst
waarschijnlijk vooral betrekking op de grote groep van niet-eetbare, snel opkomende en
verdwijnende paddenstoelen ‘zonder naam’. Zodra de paddenstoelen enig nut hadden of
anderszins in een positieve context figureerden, lijkt er geen sprake van een negatieve
benaming. Zelfs de giftige Vliegenzwam draagt in het zuiden soms slechts een op zijn nut
toegespitste dialectnaam: vliegdood. Er lijkt dus in het zuiden van de Nederlandstalige
gebieden, min of meer inclusief het zuiden van Nederland, een sterke scheiding te hebben
bestaan tussen paddenstoelen die men kon gebruiken en de vele andere onbekende
soorten die men vermeed en die geen naam hadden.27
Een mogelijke verklaring voor dit verschil in houding tegenover paddenstoelen
tussen (Noord- en midden-) Nederland en België is wellicht gelegen in het feit dat
in het zuiden dankzij de erfenis van Van Sterbeeck in de 17de eeuw en/of dankzij de
invloed van de Franse keuken al eeuwen lang meer paddenstoelen werden gegeten28 dan
in de noordelijke gebieden, die immers ook op basis van de schriftelijke bronnen (zie
Hoofdstuk III) uitgesproken meer ‘mycofobisch’ lijken zijn geweest.
Wat de namen voor paddenstoelen zelf betreft kan geconcludeerd worden dat de meeste
volks- of dialectnamen duiden op de paddenstoel in algemene zin. Soms ook gaat het
om een groep van paddenstoelsoorten en in een enkel geval om een enkele soort. Daarin
verschillen volks- of dialectnamen duidelijk van namen voor paddenstoelen die zijn
ontstaan in wetenschappelijke classificatiesystemen door botanisten en mycologen.
Deze zijn er immers op gericht om alle soorten te kunnen onderscheiden van de andere
26. Deze naam verwijst naar een oud gebruik van de Vliegenzwam voor het doden van vliegen, dat
al voorkomt in het Buch der Natur van Konrad von Megenberg uit 1330 (zie ook Hoofdstuk I). Von
Megenberg baseert zich waarschijnlijk op Albertus magnus die dit gebruik ook vermeldt in zijn De
vegetabilis, Boek VII uit 1296 (Jessen 1867, p. 517).
27. Hierbij sluit ook Clusius’ verzuchting uit de 16de eeuw aan: hij betreurde het dat de boeren die hem
informatie over de paddenstoelen verschaften, alleen maar interesse hadden in eetbare paddenstoelen
en niets afwisten van niet-eetbare paddenstoelen (Clusius 1601, p. 276, zie ook Hoofdstuk I)). Deze
ervaring van Clusius sluit aan bij eigentijdse ervaringen [AvdP] met paddenstoel-eters uit Oost-Europa,
waar paddenstoelen volop gezocht en gegeten worden. Men leert daar van kinds af aan de eetbare te
vinden. Van de andere paddenstoelen weet men niets, kent men ook geen specifieke namen en noemt
ze gewoon ‘paddenstoelen’.
28. Daarop wees ook Van Sterbeeck (1675, p. 22, 23) al, die vermeldde dat op de beurs in Antwerpen
ook ingelegde paddenstoelen te koop werden aangeboden, die uit de “Walsche quartieren”, rond Namen werden aangevoerd.
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op basis van een eigen naam. Bij volksnamen heeft die intentie ontbroken en hebben
slechts enkele soorten een naam gekregen.
De etnobiologische benadering
Een antwoord op de vraag hoe het komt dat in de volkstaal of in dialecten de meeste
soorten van paddenstoelen geen naam hebben gekregen, is te vinden in de etnobiologie.
De etnobiologie bestudeert de relatie tussen mensen en hun biologische omgeving van
planten en dieren. De subdiscipline etnobotanie bestudeert hoe planten, waaronder dus
ook paddenstoelen, worden of werden gebruikt in menselijke samenlevingen en richt
zich op de complexe relatie tussen mensen en planten.
Berlin (1992, p. 80) stelt dat uit onderzoek naar de aanwezige biologische
kennis bij ‘traditional societies’ blijkt dat daar lang niet alle plantsoorten (casu quo
diersoorten enz.) ‘in naam’ van elkaar worden onderscheiden. Het gaat om veel minder
soorten dan in de huidige westerse wetenschap benoemd worden: “the obvious empirical
observation [is] that only a small subset of the species diversity in any one local habitat
is ever recognized linguistically by local human populations and that the absolute
number of ethnobiological taxa is always much smaller than that recognised by Western
science”.
Hunn (1982, p. 833) 29 stelt dat dat komt omdat überhaupt slechts een klein
deel van de potentieel nuttige informatie over de leefomgeving kan worden verwerkt
en worden opgeslagen in het menselijk geheugen. Er moet in de benoeming een keuze
gemaakt worden in welke onderscheidingen belangrijk zijn en welke niet. De keuze die
dan wordt gemaakt, hangt volgens Hunn af van de “practical consequences of knowing
or not knowing some plant or animal”. De grens tussen het niet-kennen en het kennen
van soorten wordt, aldus Hunn, bepaald op basis van ervaringskennis en praktische
overwegingen (Hunn 1992, p. 834, 835). De planten die die daarin een zekere functie
vervullen, ook een eventueel negatieve, hebben een naam, andere planten niet.
De ‘functie’ van iets wordt bepaald door de cultuur-bepaalde context waarin een
lokale gemeenschap functioneert: “it (…) appears likely that many specific taxa gain
their conceptual and linguistic recognition at least in part because they have become
imbued with properties of cultural significance” (Berlin 1992, p. 119)
Swanenberg (2000, p. 11) gaat er van uit dat etnobiologische naamgeving
veel meer “een natuurlijk taalsysteem [is] dat onder meer is gebaseerd op een manier
van classificeren die laat zien hoe mensen en dieren en planten in hun leefomgeving
conceptualiseren”. En dat “sociale, culturele factoren het cognitieve functioneren van
de mensen bepalen en daarmee ook de conceptualisering van de natuurlijke wereld om
hen heen” (Swanenberg 2000, p. 26).
Etnobotanie verdiept zich in de functie van planten in een samenleving. En in het
geval van de paddenstoelen kan een bepaalde naam ons informatie geven over de functie
die de paddenstoel in het verleden heeft gehad. Zo blijken de vroegste namen deels
29. Hunn haalt in dit verband een voorbeeld aan van de Sahaptin Indianen, bewoners van het Columbiaans Plateau, die minder dan een half dozijn paddenstoelen kennen van de waarschijnlijk 1000
soorten die er voorkomen (Hunn 1982, p. 833).
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direct gerelateerd aan ‘nut’ of ‘bruikbaarheid’. De paddenstoelen waren van praktisch
nut vanwege hun eetbaarheid, of vanwege hun eigenschap om er vuur mee te kunnen
maken, maar ze kregen ook soms hun naam vanwege hun schadelijkheid, of vanwege
een andere functie binnen de cultuur-bepaalde context.30 Zo verwijst bijvoorbeeld de
naam Peperling naar de smaak (wat er op wijst dat deze paddenstoel in het verleden werd
gegeten), en werd zowel gebruikt voor de huidige Hanenkam (Cantharellus cibarius)
als voor de huidige Gepeperde melkzwam (Lactifluus piperatus). Een andere categorie
etnobotanische namen wordt gevormd door namen die een verwijzing inhouden naar
de culturele context van geloof en bijgeloof. Judasoor (Auricularia auricula-judae]
werd zo genoemd vanwege vormgelijkenis met het (onterecht vermeend) afgeslagen oor
van de apostel Judas in het Nieuwe Testament, een verhaal dat in de sterk christelijk
geïnspireerde wereld van de middeleeuwen zeker leefde. Andere voorbeelden van namen
die doordrongen zijn van deze ‘cultural significance’, zoals Berlin (1992) het noemt, zijn
duyvelsbrood en ungerseyeren.31 Deze laatste oude namen ontlenen, net als de meeste
van de latere dialectnamen uit de 19de eeuw hun naam en betekenis aan het geloof waarin
heksen en tovenaars als handlangers van de duivel een rol spelen (zie hoofdstuk III).
Veel van de in de 19de eeuw opgetekende namen, zoals toveressebrood en paddenbrood
hebben nog steeds deze zelfde connotatie met de wereld van duivels en tovenaars. Het
valt daarbij op dat er naar verhouding veel namen zijn voor de algemene categorie van
paddenstoelen. Dat roept de vraag op of het veelal ontbreken van soortnamen voor
paddenstoelen mede zou kunnen voortkomen uit een (christelijke) cultuurbepaalde
opvatting dat men zich ver moest houden van ‘duivelse’ paddenstoelen en dus ook geen
paddenstoelsoorten ‘hoorde’ te kennen.
Het vergelijkend etnobotanisch perspectief geeft in het geval van de oudste Nederlandse
namen van paddenstoelen ook een verklaring voor het feit dat sommige in onze ogen heel
verschillende paddenstoelen dezelfde naam kregen, zoals bijvoorbeeld ‘tonder’. Tonder
kon uit verschillende paddenstoelen worden gemaakt: uit een aantal boomzwammen,
maar ook uit bovisten (waarschijnlijk meerdere soorten van de huidige stuifzwammen).32
Uit de context in de bronnen echter kan lang niet altijd worden opgemaakt om welke
soort paddenstoel het precies gaat. De gedeelde functie van de diverse paddenstoelen,
namelijk dat er tondel uit kon worden gemaakt, was kennelijk belangrijker voor de
naamgeving dan hun verschillende uiterlijk. Het hoeft overigens niet te betekenen
30. ‘Nut’ van een plant kan worden afgewogen aan de hand van het antwoord op de vraag wat de praktische consequenties zijn van het kennen of het niet-kennen ervan. Om daarop een antwoord te geven
is het echter nodig vooraf kennis te hebben van de cultuur-bepaalde betekenis of functie van de plant
(Berlin 1992, p. 80).
31. Van Sterbeeck (1675, p. 276) zegt over ungerseyeren: “vanden ghemeynen man in Hollandt, Ongers
eyeren, oft Oniers eyeren, dat is Duyvels eyeren, oft Toveraers eyeren.”
32. Boomzwammen moesten eerst een stevige bewerking ondergaan (zie voor de manier waarop dat
gebeurde Lobelius 1581, p. 308); rijpe bovisten hebben van zichzelf een geschikte pluizige inhoud om
vuur te maken. Overigens werd ook lijnwaed, gebrand linnen, eveneens zeer geschikt om vlam te vatten, ‘tondel’ genoemd. De vermelding van het Latijnse ‘fungus’ in bronnen maakt duidelijk dat het dan
in ieder geval om een paddenstoel moet gaan.
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dat voor de laat-Middeleeuwse mens van toen bovisten en tondelzwammen niet als
verschillende paddenstoelen herkend werden, maar alleen dat deze op een andere niveau,
of binnen een andere groep van betekenissen werden gecategoriseerd en benoemd. Deze
resultaten stemmen overeen met de conclusie van Leyew (2011, p. 133 ) met betrekking
tot volkskundige classificaties: “folk taxonomy refers to a society’s particular way of
classifying its material and social universe, one of which is of course folk plant taxonomy.
Categorization by human beings is determined mainly on shared properties.”
Eenzelfde soort verklaring is ook van toepassing op Brand, een naam die werd gebruikt
voor verschillende soorten graanaantastingen. De graanaantastingen konden door de
meeste boeren naar alle waarschijnlijkheid goed onderscheiden worden op basis van
hun meestal duidelijke verschillen. Toch werden ze alle in nogal wat bronnen met
de naam brand aangeduid. Brand duidt in negatieve zin op de kleur van enkele van
deze aantastingen: de aren verkleuren zwart, als verbrand. Aangezien Brand voor
diverse soorten aantastingen werd gebruikt, ook voor die waarbij geen zwarte aren
ontstonden, kan ook brand als naam voor een groep van aantastingen worden gezien,
waarbij het ‘bederf’ van de korenaar het verbindende element is. De verschillende
graanaantastingen werden kennelijk in de praktijk van het boerenland niet zozeer als
onderling onderscheiden soorten gezien en benoemd, maar eerder op een ander niveau,
namelijk dat van het resultaat: het bedorven graan. Ook de 19de-eeuwse Vlaamse namen,
grijm, lugge en masscher die alle de betekenis van ‘zwart’ hebben en gebruikt worden
voor diverse graanaantastingen, wijzen in die richting.
De naam Moederkoren is een naam die eveneens oorspronkelijk is ontstaan in een
specifieke culturele context. Moederkoren, het zwarte sclerotium van Claviceps purpurea,
werd gebruikt om de activiteit van de baarmoeder (Moeder in Middelnederlands, Mutter
in Hoogduits) bij/rond de bevalling te stimuleren (zie Hoofdstuk IV).
Ook het oude woord zwam voor paddenstoel wordt vanuit de etnobotanie
meer inzichtelijk. Swam of zwamme betekende in het Middelnederlands, evenals in
het Hoogduits, zowel ‘spons’ als ‘paddenstoel’. De gelijkenis met een spons – vooral
in uiterlijke vorm – heeft bij een groep van paddenstoelen, die haaks groeien op een
boomstam, kennelijk een rol gespeeld. Het gaat hier uiteraard om boomzwammen, want
niet alle paddenstoelen hebben de vorm van een spons. De Middeleeuwse mens kende
de (natuur-)spons (Latijn: spongia). Zowel de spons als de paddenstoel werd swam en
spongie genoemd. De communicatieve context zal waarschijnlijk volstaan hebben om te
weten wat bedoeld werd: de ‘spons’ aan een boomstam of de spons bij een wasbeurt.
Poefer of doemper zijn namen voor bovist-soorten. Het zijn ronde ballen, groter
of kleiner, die bij rijpheid een inhoud hebben van een bruine poederige massa. Kinderen
vonden het prachtig om er boven op te springen, zodat de bovist met een knal openbarstte
en daarbij een wolk van bruine sporen verspreidde (zie ook Clusius 1601, p. 288, en
Hoofdstuk II). Dompen betekent ‘damp afgeven’ (Kiliaan 1599).
De naam duveltjesboter werd vooral gebruikt om inktzwammetjes aan te duiden,
die snel vergaan in een vochtige substantie. Deze naam behoort tot de groep van het
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hiervoor genoemde duyvelsbrood, evenals paddebrood en dolhondenbrood: het rijk van
duivel en heksen (Teirlinck, 1924).
Verwijzingen naar Joden in een kleine groep van paddenstoelnamen die
plaatselijk in Vlaamse en Zuid-Nederlandse gebieden nog werden aangetroffen aan het
einde van de 19de eeuw, verwijzen naar een wellicht antisemitische context die eeuwen
daarvoor al aanwezig was (zie ook Hoofdstuk III).
Taalkenmerken van paddenstoelnamen
Enkelvoudige namen en samenstellingen
De meeste volksnamen voor paddenstoelen zijn een enkelvoudig woord, een simplex
(bijv. tondel of bult, cantharel, lugge en morielje). En klein aantal van deze oude namen
bestaat uit een samenstelling of afleiding, zoals Huiszwam (eerste bekende vermelding
Krayenhoff, 1762).
De latere, voorwetenschappelijke Nederlandse namen en de wetenschappelijke,
geconstrueerde Nederlandse namen na Linnaeus, bestaan meestal uit samenkoppelingen
van twee delen die allebei op hun beurt een enkelvoudig woord of een samenstelling
kunnen zijn. Bij de wetenschappelijke namen is dat bijvoorbeeld Pijnboomen-Tolzwam
(Houttuyn 1783).
Soms ook kan de samenstelling een metafoor zijn. In de voorwetenschappelijke
fase is dat bijvoorbeeld bij Van Sterbeeck (1675) de naam Gelt borseken [=geldbeursje].
Een ander voorbeeld hiervan is ook de tegenwoordig nog bestaande naam
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis), die echter pas na 1900 begint voor te komen, zoals
bij Cool & Van der Lek (1913).33 De informatie dat het om een paddenstoel gaat, is dan
geheel weggevallen. De naam kan ook een pars pro toto zijn: zoals bijvoorbeeld het
tweede deel van de samenstelling Stinkschaft (Houttuyn 1783).
Determinatum en specificeerder
Het belangrijkste deel van de paddenstoelnaam is uiteraard een zelfstandig naamwoord.
De naam voor paddenstoelen bestaan uit een hoofdwoord (het determinatum) en
(meestal) één of meer specificeerders (of determinans) die het hoofdwoord nader
specificeren. Specificeerders kunnen in het hoofdwoord staan, maar ook in het secundaire
deel. De volgorde van de naamselementen in samenstellingen gaat in het Nederlands
vrijwel altijd van links naar rechts, dus van de minst belangrijke naar meest belangrijke
component. De bij Houttuyn genoemde Gestippelde Bekerzwam (Peziza punctata) is
een goed voorbeeld. Bekerzwam is het hoofdwoord; Beker is binnen het hoofdwoord de
33. De huidige Nederlandse naam Eekhoorntjesbrood lijkt pas min of meer in Nederland bekend rond
1900. In de Flora Batava (deel 10 1849, heeft deze (daar als eetbare genoemde) paddenstoel de naam
Eetbare Pijpzwam. VandeVelde (Gent, 1880) noemt hem niet bij de eetbare paddenstoelen. Destrée
(1901, p. 215) noemt hem Eetbare Boletus. Maar bij Gerth van Wijck (1911), en bij Cool & Van der
Lek (1913) wordt de naam wel genoemd. Ook Van der Ven (1915, p. 156) kent de naam Eekhoorntjesbrood en noemt deze “de meest voordeelige boschzwam” onder de inlandse paddenstoelen “die de
beste voedingsqualiteiten bezitten”. Zoals aangegeven in de Algemene Inleiding wordt hier echter op
de periode na 1901 verder niet ingegaan.
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specificeerder van zwam (het determinatum). Gestippeld is vervolgens de specificeerder
van Bekerzwam.
Het aantal specificeerders varieerde bijvoorbeeld bij Van Sterbeeck van een
enkel element tot twee, drie, vier en soms vijf verschillende specificeerders in een naam.
De paddenstoel die hij de De groote witachtighe met bruyne vlecken en geil [geel]
besprinckelt noemt,34 bevat zelfs zes specificeerders.
Bij de latere wetenschappelijke auteurs, na Linnaeus, bij wie de namen voor
paddenstoelen gebaseerd waren op de combinatie van geslachtsnaam plus uniek soortdeel van de naam, kon worden volstaan met meestal twee of drie specificeerders, omdat
de geslachtsnaam van de paddenstoel zelf al het belangrijkste onderscheidend element
was, en het soortnaam-element er vervolgens de specificeerder van vormde.
In sommige geconstrueerde namen is de specificeerder een metafoor, zoals
in Winterkoning Collybia (Collybia Trochilus) (bij Destrée in 1901). Soms wordt het
determinatum gevolgd door een beperkende nabepaling, zoals bijvoorbeeld Lactarius
met gordels (Lactarius. zonarius) (Destrée, 1901).
Bij de auteurs die in de Nederlandse naam de wetenschappelijke (Latijnse)
geslachtsnaam blijven hanteren, met name Schuurmans Stekhoven, de auteurs van
Flora Batava, en Destrée, is het Nederlandse deel in veruit de meeste gevallen de
specificeerder van het daarop volgende determinatum in de vorm van de ‘geleende’
Latijnse genusnaam. Deze specificeerder bestaat meestal uit een bijvoeglijk naamwoord,
bijvoorbeeld: Vuurvattende Polyporus (wetenschappelijke naam Polyporus igniarius)
(Flora Batava, Dl. 10, 1849); Behaarde Lactarius (Lactarius pubescens) en Broederlijke
Marasmius (Marasmius amadelphus) (Destrée 1901). In een enkel ander geval is de
specifeerder een zelfstandig naamwoord, zoals in Mosch-Merulius (Merulis muscorum)
(Schuurmans Stekhoven 1818).
Benoemingsmotieven
In de naam van de paddenstoel worden elementen aangegeven die deze karakteriseren
vanuit een bepaald waarnemingsperspectief. Deze elementen, benoemingsmotieven,
hebben tot doel om paddenstoelen op enige manier met hun (Latijnse dan wel Nederlandse)
naam van elkaar te kunnen onderscheiden. Voor de volks- of dialectnamen zullen de
benoemingsmotieven vanuit het oogpunt van onderscheid ten opzichte van andere
paddenstoelen van ondergeschikt belang zijn geweest. Immers alleen paddenstoelen
die van nut waren of binnen enigerlei culturele context vielen, kregen een naam. Door
het feit op zich dat ze überhaupt een naam kregen, onderscheidden ze zich (meestal)
voldoende. De weinige eetbare paddenstoelen konden vrij gemakkelijk onderscheiden
worden door hun kleur (‘gele paddenstoel’) of groeiplaats (driesling, weijer). Andere
paddenstoelen werden simpelweg met hun functie aangegeven, zoals tondel. Anderszins
opvallende paddenstoelen werden naar hun meest opvallende eigenschap genoemd,
zoals poeffer voor bovist.
34. Van Sterbeeck volgt in deze de Latijnse benaming door Caspar Bauhin in diens Prodromos Theatri
Botanici uit 1620.
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Bij de latere geconstrueerde namen spelen benoemingsmotieven voor het
onderscheid ten opzichte van andere soorten natuurlijk ook een belangrijke rol, maar dat
onderscheid is vooral van belang binnen het classificatiesysteem zelf.
Benoemingsmotieven omvatten alle aspecten die aan bod komen in een naam, inclusief
aspecten direct gerelateerd aan nut of bruikbaarheid en specifiek culturele aspecten.
Bij namen voor paddenstoelen kunnen dat ook aspecten als de verschijningsvorm of
verschijningstijd van de paddenstoel zijn, of kleur, geur, afmeting, textuur, enz. Per
paddenstoelnaam kunnen meerdere benoemingsmotieven gebruikt worden, deels in de
genusnaam, en deels in het unieke-soortnaam-deel.
Al deze aspecten kunnen zowel in de oude volksnamen en latere dialectnamen
voorkomen als in de geconstrueerde35 namen. Het verschil tussen volksnamen en
geconstrueerde namen is immers alleen gelegen in het uitgangspunt voor de expliciete
motivatie om namen te geven. Bij de volks- of dialectnamen enerzijds gaat het dan om nut
of bruikbaarheid of een andere culturele-contextgebonden connotatie. Bij geconstrueerde
namen anderzijds gaat het vooral om het onderscheid te kunnen maken tussen de diverse
soorten en hun plaats in de beoogde hiërarchie van het indelingssysteem Wel kan dat
verschil in uitgangspunt ook soms een verschil in voorkeur voor benoemingsmotieven
betekenen.
In de voorwetenschappelijke fase van de geconstrueerde namen, met name bij Van
Sterbeeck in 1675, werd een groot scala aan benoemingsmotieven gebruikt. Van Sterbeeck
had een voorkeur voor aspecten die duidelijk waarneembaar waren.36 Maar ook bij
Lobelius, einde 16de eeuw, die nog maar heel weinig paddenstoelen besprak, is die voorkeur
zichtbaar, bijvoorbeeld in de groepsbenaming “grote gekronckelde Campernoelen”,
waarin twee benoemingsmotieven staan: afmeting en vorm. Een voorbeeld bij Van
Sterbeeck (1675) is Lootvervighe ghescheurde Fungi (benoemingsmotieven kleur &
uiterlijk overdrachtelijk in het soortnaam-deel, Fungi als determinatum). De hierboven al
genoemde paddenstoel die Van Sterbeeck de De groote witachtighe met bruyne vlecken
en geil [geel] besprinckelt noemt, bevat zelfs zes benoemingsmotieven: drie geven een
kleur aan: witachtig, bruin, geel; één slaat op de uiterlijke vorm: groot, en één slaat op de
tekening van de hoed van de paddenstoel: vlekkig.
Per paddenstoelnaam worden dus meerdere benoemingsmotieven gebruikt. In
de geconstrueerde namen deels in de genusnaam en deels in het unieke soortnaamdeel
(het soort-epitheton), zoals bij de volgende voorbeelden (Schuurmans Stekhoven,1818):
35. Het kan daarbij gaan om: a) de letterlijke vertaling van de hele wetenschappelijke naam (bijv. Geastrum mammosus-Getepelde Aardster); b) namen waarbij de geslachtsnaam overgenomen wordt van de
wetenschappelijke naam, maar het epitheton wordt vertaald (zoals Polyporus varius – Veranderlijke
Polyporus); c) de Nederlandse geslachtsnaam anders is dan de wetenschappelijke, maar het epitheton
letterlijk is vertaald (bijv. Boletus edulis – Eetbare Pijpzwam, of Agaricus controversus – Betwiste
melkzwam); d) De Nederlandse naam gedeeltelijk of geheel een oudere naam is (bijv. Morchella esculenta – Gewone morilje).
36. Nieuwe namen worden het meest gegeven op basis van uiterlijke kenmerken, zoals ook het geval
was bij (andere) planten.
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Heiveldige knodszwam (biotoop in het soortnaam-deel & vorm in het geslachtsnaamdeel) en Ivoor knodszwam (kleur overdrachtelijk in soortnaam-deel & vorm in het
geslachtsnaam- deel), gevolgd door het determinatum: zwam.
De vraag of benoemingsmotieven ook van nut zijn of soms gebruikt zijn geweest voor
het daadwerkelijk determineren van paddenstoelen in het veld, is een heel andere.
Zolang een soort door een of enkele unieke zintuiglijk (goed) waarneembare (en
beschrijfbare) eigenschappen wordt gekenmerkt, is dat inderdaad mogelijk. Voor het
herkennen van soorten in vroeger eeuwen is dat door botanisten onderling op basis van
hun beschrijvingen zeker ook gebeurd. Men had toen meestal bovendien geen andere
mogelijkheden om soorten van elkaar te onderscheiden. Maar begrijpelijkerwijs ging
dat vaak niet goed. Zie de verwisseling op basis van beschrijvingen tussen Eikhaas
en Zwavelzwam in Hoofdstuk III.37 Determinatie op basis van uitsluitend een enkel of
enkele zintuiglijk waarneembare kenmerken is voor de grote groep van paddenstoelen
slechts zeer beperkt mogelijk. Dat heeft een aantal oorzaken. Paddenstoelen zijn qua
determinatie moeilijk te vergelijken met ‘echte’ planten. De zichtbare paddenstoelen zijn
immers slechts de vruchtlichamen van een ondergrondse levende en dus onzichtbare
zwamvlok, de eigenlijke zwam. Paddenstoelen zijn maar kort zichtbaar: ze komen snel op
en verdwijnen snel; ze kunnen zeer veranderlijk van uiterlijk zijn en komen het volgende
jaar vaak niet op dezelfde plek op of blijven helemaal weg. Verwante soorten, áls ze al als
zodanig bekend zijn, zijn vaak nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Het is dus lastig
voor de mens om een goed ‘soortbegrip’ met bijbehorend ‘zoekbeeld’ van de diverse
paddenstoelen te ontwikkelen. Pas gaandeweg werd het in de loop der eeuwen dan ook
steeds meer duidelijk dat de determinatie van een soort – dus de feitelijke vaststelling
van onderscheidende eigenschappen ten opzichte van andere paddenstoelsoorten ontleend moet worden aan een omvangrijker set van onderscheidende (deels ook vaak
microscopische) eigenschappen, waarvan uiteindelijk slechts een enkel onderdeel in de
(wetenschappelijke dan wel Nederlandse) naam benoemd kan worden.
Indeling benoemingsmotieven
De naamelementen in Nederlandse namen voor paddenstoelen die zijn aangetroffen
tussen 1200 en 1900 kunnen worden ingedeeld in een aantal verschillende categorieën
van benoemingsmotieven. Dat geldt zowel voor de volks- of dialectnamen van
paddenstoelen als voor de geconstrueerde namen. De laatste groep bevat echter meestal
méér benoemingsmotieven dan de volksnamen, omdat ze zowel in het geslachtsnaamdeel als in het soortnaam-deel ter onderscheiding een of meer benoemingsmotieven
kunnen hebben.
37. Een ander voorbeeld van verwisseling van soorten is te vinden in de woordenboeken van Kiliaan
(16de eeuw), die in zijn eerste woordenboeken de ‘gele paddenstoel’ bij de Romeinen (de Keizersamaniet) gelijk stelt aan de ‘gele paddenstoel’ in Duitsland (de cantharel) (zie hoofdstuk II). Overigens zal Kiliaan dat hebben gedaan op basis van uitsluitend schriftelijke bronnen. Op grond van eigen
waarneming van deze paddenstoelen zou de verwisseling zeker niet hebben plaatsgevonden.
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De hierna volgende indeling is gemaakt op basis van de volks- of dialectnamen
van de vroegste periode vanaf 1200 en die uit de 19de eeuw, en op basis van de
geconstrueerde namen tot en met Schuurmans Stekhoven (1818). De omvangrijkste groep
namen is, behalve van Schuurmans Stekhoven, afkomstig van Van Sterbeeck (1668 en
1675) en Houttuyn (1783). Van Sterbeeck verschafte aan een kleine 300 paddenstoelen
een fantasierijke en bijvoeglijk-naamwoord-rijke naam.38 Hij had daartoe ook meer de
mogelijkheid dan de auteurs na hem, die inmiddels ‘gebonden’ waren aan het binominale
naamgevingssysteem dat door Linnaeus werd ontworpen.39 Houttuyn (1783), die zeer
dicht bij Linnaeus’ indeling bleef en paddenstoelen genoemd door andere auteurs, zo
weinig mogelijk behandelde, benoemde ca. 90 soorten met een Nederlandse naam,
Schuurmans Stekhoven (1818) ruim 200.
De Nederlandse namen uit de Flora Batava (1800-1934) (ca. 200 namen) en
Destrée (1901) (ca. 950 namen), zijn in het overzicht hierna niet meegenomen. Wat
benoemingsmotieven betreft volgen de namen bij deze auteurs grotendeels hetzelfde
patroon als bij Schuurmans Stekhoven. Het gaat daarbij bovendien om een dermate
groot aantal paddenstoelen dat het meer dan een verdubbeling zou betekenen ten
opzichte van de door de overige auteurs genoemde namen samen. Daarmee zouden ze
verhoudingsgewijs een te sterk stempel drukken op het overzicht. Bovendien voegen ze
geen nieuwe soorten benoemingsmotieven toe.
In totaal werden 440 namen nader bekeken op benoemingsmotieven. Daarbij
werden verschillende motief-termen aangetroffen. Ter verduidelijking: één naam kan
meerdere motief-termen bevatten, en die termen zijn apart geteld. Sommige motieftermen komen bij meer paddenstoelnamen voor (en bij meerdere auteurs), maar zijn
maar één keer meegeteld. Dat geldt met name bij benoemingsmotieven als kleuren (bijv.
geel, rood) en afmetingen (bijv. klein, groot).
De aangetroffen benoemingsmotieven bleken te kunnen worden onderverdeeld in vier
categorieën, namelijk, gerangschikt naar mate van voorkomen:
1) Naamgeving op basis van zintuiglijke waarneming.
2) Naamgeving op basis van wat men weet door kennis/ervaring.
3) Naamgeving op basis van geloof, bijgeloof of magie.
4) Ontlening aan een andere taal, of een persoonsnaam.

38. Van Sterbeecks namen zijn vergelijkbaar met de namen die Joannes Goedaert (1660) in zijn Metamorphosis naturalis, een beschrijving van insecten, gaf. Hij verwerkte in deze namen eigenschappen
van de eitjes, de larven, poppen enz., maar ook wat ze aten, opvallende kenmerken van het uiterlijk, de
schade die de beestjes veroorzaakten, de biotoop, enz. Een enkele keer baseert Van Sterbeeck zelfs de
naam van een paddenstoel op Goedaert’s uitgave (1660). Zo neemt Van Sterbeeck de paddenstoel op die
staat afgebeeld bij Goedaert (Metamorphosen, deel 2 (1669)) in plaat 48. Bij deze paddenstoel wordt
door Goedaert een worm afgebeeld. Van Sterbeeck noemt daarom deze paddenstoel “Worm-fungi oft de
Cleyn slangbe Fungi” (Van Sterbeeck 1675, p. 175).
39. Van Sterbeeck gebruikt daarmee een betrekkelijk groot aantal naamelementen die bij andere auteurs
niet voorkomen. Veel andere naamelementen bij hem komen echter ook bij andere auteurs voor.
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De eerste categorie, ‘Naamgeving op basis van zintuiglijke waarneming’ is het grootst
(311 termen) en kan worden onderverdeeld in vier subcategorieën: naar a) uiterlijke
vorm, tekening of omvang, zowel in letterlijke als in overdrachtelijke betekenis, naar b)
kleur, c) substantie uit-/afscheidend en naar d) voelen, ruiken, proeven.
De tweede categorie ‘Naamgeving op basis van wat men weet door kennis/
ervaring’ (103 termen) kent vijf subcategorieën’: a) aan groei gerelateerd, b) eetbaarheid
/ giftigheid, c) toepassing / functie d) standaard (gewoon of juist afwijkend / misleidend)
en 5) evaluatief.
De derde (26 termen) en de vierde categorie (14 termen) kennen geen verdere
onderverdeling. Bij de laatste categorie zijn de Latijnse naamdelen die zijn overgenomen
vanuit de Latijnse naam niet meegeteld.
In een aantal subgroepen van de vier categorieën van benoemingsmotieven
komen motieftermen voor die vanuit een etnobotanische benadering en daarmee een
cultuur-gebonden context te duiden zijn. Ze zijn in onderstaand overzicht vooral te
vinden in de overdrachtelijke subgroepen van categorie 1. Zintuiglijke waarneming, 1a
en 1b, in subgroep 2c en in hoofdgroep 3. Geloof, bijgeloof en magie
Van alle categorieën wordt in Tabel V.2 een aantal voorbeelden genoemd, zowel
uit de groep van de volks- of dialectnamen als uit die van de geconstrueerde namen.
Bovenstaande indeling van de namen geeft een indruk van de benoemingsmotieven die
een rol speelden bij de benoeming van paddenstoelen. De benoemingsmotieven van
zowel de volks- of dialectnamen als van de geconstrueerde namen komen in alle vier
hoofdcategorieën voor. Benoemingsmotieven op basis van de zintuiglijke waarneming,
met name vorm, omvang, tekening en kleur zijn veruit in de meerderheid.
Niet verrassend is dat de volksnamen, waaronder de oudst bekende namen van
paddenstoelen, verhoudingsgewijs (op basis van hun kleine totale aantal) een groter
percentage benoemingsmotieven hebben in de categorie ‘toepassing/functie’, evenals in
de subcategorie van geloof /bijgeloof / magie.
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Benoemingsmotief
hoofdgroepen

Subgroepen

1. Zintuiglijke
waarneming
(311 termen)

a) Vorm, tekening,
omvang, afmeting
(193 termen)

Letterlijk

buylachtig, bolvormig, ghegaette, gegolfd,
gesteeld, getand, lankworpigh

Overdrachtelijk

beretand, glasachtig, hazenoor, mosachtig,
Polsche muts, koraal-, rammelkul, prammig,
kegel-, klokje, navel-, moerbezievormig,
-schaft, zwam, Gelt borseken

b) Kleur (74 termen)

Letterlijk

leemkleurig, bruyn, carmosijne, fermiljoen,
grauw, geel, zwavelgeel, melkkleurig,
gemberkleurig, goud-, swart

Overdrachtelijk

grijmsel, ivoor-, lugge, masscher, nevelig,
potaerde-, solfer

2. Kennis/ervaring
(103 termen)

Voorbeelden

c) Substantie uit-/
afscheidend (8 termen)

bloedend, slibberig, vochtig, water-, stuif-,
poeffer

d) Voelen, ruiken,
proeven (36 termen)

donzig, fluweelachtig, kruidig, peperling,
soetachtigh, wollig, soetachtighe

a) Aan groei
gerelateerd
(66 termen)

Groeiplaats

weijer, blader, boom-,

Groeitijd

winters, overblijvend

Groeiwijze

bundel-, gehoopt, kringswijze, kruipend

Waardplant

beuken, lorken, castanie

b) Eetbaar/giftig
(11 termen)
c) Toepassing/functie
(9 termen)

schaedelijck, fenijnighe, doode-lijcken, eetbaar,
slecke- (=slakken)
Medisch

chirurgijns-, moeder-

Praktisch

banet-, tonder-, vonk-, vuns-

d) Standaard, gewoon,
of juist daarvan
afwijkend / misleidend
(8 termen)

gewoone, echte, schijngoede, betwist, valsche

e) Evaluatief
(9 termen)

keyserlijck, vuyl-, schoon, verwoestend*,
walgelijke, krachtig

3. Geloof/
Bijgeloof/Magie
(26 termen)
4. Ontlening
(14 termen)

Judasoor, jodenoor, paddenstoel, duivelsbrood,
ungerseyeren, wulvenkaas, wolven-,
paddebroodt, wulvenkaas, elfenschermpje
Ontlening aan een
andere taal, aan
personen.

champignon, campernoelie, fungi, museron,
morielje, Wolfsveest, foens, van Badham**

* ‘Verwoestend’ wat betreft het effect op hout.
** Charles David Badham was een Engelse mycoloog (1805-1857).
Tabel V.2 Overzicht van verschillende benoemingsmotieven die gebruikt zijn in de Nederlandse
namen tussen 1200 en 1900.
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Afsluitende samenvatting
In het eerste deel van dit hoofdstuk werd de naamgeving en indeling van paddenstoelen
tussen 1200 en 1900 bezien. Het bleek dat tot aan de 17de eeuw namen voor paddenstoelen
nauwelijks werden gebruikt. Toen halverwege de 16de eeuw de belangstelling voor
planten toenam, ontstond er ook meer interesse voor paddenstoelen. In de Nederlanden
bleef tot ca. 1600 het aantal paddenstoelen dat met een naam bekend was, beperkt tot
een tiental oude tot zeer oude namen, dat in de algemene taal of volkstaal (vulgo) bekend
was.
De toegenomen belangstelling voor de flora in de landen van West-Europa
maakte dat botanisten zich gingen richten op het ontwikkelen van een overzichtelijke
en hanteerbare indeling van planten. Daarin werden langzamerhand ook paddenstoelen
meegenomen. In de Nederlanden zijn Lobelius (1581) en Clusius (1601) de eersten die
belangstelling tonen voor paddenstoelen en een eerste poging doen ze in te delen in
groepen en soorten.
In de 17de eeuw leert Van Sterbeeck op zijn tochten rond Antwerpen een groot
aantal paddenstoelen kennen. Hij is een enthousiaste paddenstoelen-eter die zich verdiept
in de grote groep van paddenstoelen in zijn omgeving. Hij beschrijft in 1675 in zijn
Theatrum Fungorum een kleine 300 paddenstoelsoorten, daarbij verwijzend naar andere
auteurs uit eigen land en andere West- en Midden-Europese landen. Van Sterbeeck is
bovendien de eerste auteur die de paddenstoelen Nederlandse namen geeft met daarnaast
het Latijnse equivalent. Het is niet duidelijk of hij de Nederlandse namen in het Latijn
vertaalt of andersom te werk is gegaan. Van Sterbeecks werk levert soms bijzondere
namen op, maar het grootste deel van de meestal lange en omslachtige namen die hij zijn
paddenstoelen gaf, heeft de tijd niet overleefd.
De uitgave van Species Plantarum van Linnaeus in 1753 verandert veel. Op
basis van het binominale naamgevingssysteem voor planten dat Linnaeus ontwierp,
wordt al snel ook aan paddenstoelen een wetenschappelijke (Latijnse) tweeledige naam
gegeven. Ze worden voortaan ingedeeld volgens een classificatiesysteem waarbij iedere
soort de naam krijgt van het geslacht (genus) waartoe hij behoort, vergezeld van een
uniek soort-(species-) naamdeel (soortepitheton). Bij een aantal auteurs krijgt deze
Latijnse naam ook weer een Nederlands equivalent, vaak (gedeeltelijk) de vertaling van
de Latijnse naam.
Houttuyn (1783) is de eerste auteur die in het Nederlands een aantal paddenstoelen
beschrijft volgens het stelsel van Linnaeus. Hij neemt de geslachtsindeling van Linnaeus
over en geeft de paddenstoelen die hij beschrijft Nederlandse namen, maar neemt daarbij
in de meeste gevallen het Latijnse geslachtsnaamdeel over. Hij noemt tevens, net als Van
Sterbeeck deed, eventuele oudere namen, zoals bijvoorbeeld Judasoor. Ook Schuurmans
Stekhoven, die zich in 1818 met name baseert op het werk van Persoon (1801), geeft
de paddenstoelen in de Nederlandse naam het geslachtsnaamdeel van de Latijnse naam
mee, zoals bijvoorbeeld in Verwoestende Merulius. Datzelfde geldt ten slotte ook voor
de Flora batava (1800-1934) en voor de uitgave van Destrée (1901).
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De geconstrueerde Nederlandse namen die ontstonden in een wetenschappelijk indelingsof classificatiesysteem zoals dat met Linnaeus werd ingevoerd, maar waar ook Van
Sterbeeck en zijn voorgangers naar streefden, waren gebaseerd op het uitgangspunt dat
alle soorten onderling van elkaar onderscheiden moesten kunnen worden. Nederlandse
volks- en dialectnamen daarentegen, zowel de oudste Nederlandse namen tussen 1200
en 1600 als de latere dialectnamen zoals die werden opgetekend in de tweede helft
van de 19de eeuw, zijn gevormd vanuit andere etnobiologische principes, waarbinnen
paddenstoelen werden benoemd naar het belang van hun nut, gebruik, of anderszins
culturele functie binnen de gemeenschap waarbinnen ze hun naam kregen. Dat betekende
dus omgekeerd niet dat men ze niet als specifieke paddenstoel zou kunnen onderscheiden,
maar dat de naam ervan in algemenere zin verwees naar een overkoepelende categorie
dan wel functie. Zo werd bijvoorbeeld de naam tondel gegeven aan verschillende soorten
paddenstoelen op grond van de gemeenschappelijke eigenschap dat ze geschikt waren
om vuur mee te maken. De volks- en dialectnamen hadden dus niet als belangrijkste
doel de paddenstoelen onderling van elkaar te kunnen onderscheiden, zoals in het
wetenschappelijk classificatiesysteem dat ontworpen werd door Linnaeus.
Ten slotte werden in dit hoofdstuk de benoemingsmotieven bekeken die een rol
spelen in de naamgeving van paddenstoelen. De benoemingsmotieven bleken in vier
hoofdcategorieën ondergebracht te kunnen worden, namelijk 1) op basis van zintuiglijke
waarneming, 2) op basis van kennis en ervaring, c) op basis van geloof, bijgeloof en
magie, en d) ontlening aan een taal of anderszins.
De eerste categorie van de zintuigelijke waarneming bleek veruit de grootste:
vorm, tekening, omvang, afmeting en kleur van paddenstoelen leveren de meeste
benoemingsmotieven. Maar ook benoemingsmotieven die gebaseerd zijn op kennis en
ervaring, met name die wat betreft groeitijd, groeiplaats, en waardplanten scoren hoog.
Volks- en dialectnamen, zowel de oudst aangetroffen namen als in de 19de
eeuw, zijn naar verhouding het meest vertegenwoordigd in de derde categorie van
‘Naamgeving op basis van geloof, bijgeloof of magie’. Deze aan bijgeloof in duivels,
heksen en hun helpers gerelateerde benoemingsmotieven bevestigen het beeld van een
over het algemeen mycofobe houding die waarschijnlijk in de hier onderzochte periode
van 1200 tot 1900 in de Nederlanden nooit afwezig is geweest.
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SLOTBESCHOUWING
Zoals in de ‘Inleiding en Verantwoording’ vermeld krijgen paddenstoelsoorten die in
Nederland en/of Vlaanderen nieuw worden aangetroffen tegenwoordig, naast hun
wetenschappelijke naam, ook een Nederlandse naam. Vrijwel alle soorten paddenstoelen
in Nederland en Vlaanderen hebben inmiddels een Nederlandse naam en voor soorten die
in Nederland en Vlaanderen nieuw worden aangetroffen worden jaarlijks Nederlandse
namen vastgesteld, vaak op basis van een voorstel door de vinder. Dat is nog niet zo
heel lang het geval. Nederlandse naamgeving voor paddenstoelen begon pas op kleine
schaal vorm te krijgen met de uitgave in 1913 van Het Paddenstoelenboekje van Cool
en Van der Lek, waarin actief de hulp van het publiek werd ingeroepen om Nederlandse
namen voor paddenstoelen te verzinnen. Van vóór deze tijd is er zeer weinig bekend
over de naamgeving en over de vroegste namen van paddenstoelen in Nederland en
België, afgezien van het beperkte historische overzicht door Oudemans in de 19de eeuw,
voortgezet door Lütjeharms in 1933 (zie ‘Inleiding en Verantwoording’).
De doelstelling van dit onderzoek was dan ook het in kaart brengen van de
Nederlandse namen van paddenstoelen in de periode van ca.1200-1900, waarbij ook de
culturele en maatschappelijke context waarin paddenstoelen een rol speelden, zoveel
mogelijk is meegenomen. Juist door de namen van paddenstoelen in hun maatschappelijke
en cultuur-historische context te plaatsen, is het immers mogelijk om een meer omvattend
beeld te schetsen van de rol die paddenstoelen tussen 1200 en 1900 gespeeld hebben.
Aandacht voor het proces van naamgeving zoals dat vanaf het einde van de 16de eeuw op
gang kwam en voor de taalkundige kant van de namen maakte eveneens deel uit van het
onderzoek.
Om deze doelstellingen te bereiken werd gebruik gemaakt van systematisch bronnen- en
literatuuronderzoek gericht op de volgende onderzoeksvragen:
1) Welke Nederlandse namen van paddenstoelen worden er vermeld in de belangrijkste
bronnen tussen ca. 1200 en 1900?
2) Wat is de rol van paddenstoelen in een aantal specifiek daartoe gekozen
aandachtsgebieden?
3) Welke benoemingsmotieven liggen ten grondslag aan de aangetroffen Nederlandse
namen? Deze semantische onderzoeksvraag geeft verdere ondersteuning aan de cultuurhistorische context en de keuzes in de naamgeving.
Opbouw van het onderzoek
Centraal in de eerste fase van het onderzoek stond de vraag in welke soorten van bronnen
namen van paddenstoelen zouden kunnen voorkomen. Binnen de onderzochte periode
van ca.1200-1900 bleek dat globaal een viertal aandachtsgebieden of contexten te
betreffen:
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•
•
•
•

geneeskundige geschriften, waaronder de oudste Herbaria, chirurgische verhandelingen, medische receptenbundels;
botanische geschriften;
woordenboeken en encyclopedieën;
geschriften betreffende de eetcultuur.

Binnen deze vier aandachtsgebieden zijn honderden primaire en secundaire teksten
geraadpleegd voor de rol die paddenstoelen hebben gespeeld in de geschiedenis van
de Nederlanden. Hoofdstuk I is gewijd aan de lange geschiedenis van Agaricus, een
boomzwam die al vroeg voorkomt in Nederlandstalige geneeskundige geschriften en
die zijn wortels heeft in de klassieke Griekse en Romeinse geneeskunde. Een tweede
specifieke groep, de graanaantastingen Roesten, Branden en Moederkoren, blijken
eveneens een heel eigen verhaal te hebben. Daaraan is het vierde hoofdstuk gewijd. De
overige paddenstoelen komen in de twee tussen liggende hoofdstukken chronologisch
en per aandachtsgebied voor de periode van ca. 1200-1600, resp. ca. 1600-1900 aan
de orde. In het vijfde hoofdstuk wordt ten slotte dieper ingegaan op het proces van
naamgeving en op de taalkundige kant van de naamgeving van paddenstoelen. Elk
hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en is waar wenselijk voorzien van
overzichten in tabelvorm van de belangrijkste aangetroffen Nederlandse namen. In deze
slotbeschouwing ligt de nadruk op de weergave van de belangrijkste bevindingen en op
de samenhang tussen de bevindingen in de verschillende hoofdstukken.
Hoofdstuk I. Agaricus, een ‘Medecijne des huysghesins’
De paddenstoel Agaricus werd al vanaf de Griekse oudheid gebruikt in de geneeskunde
en raakte in de Middeleeuwen in West-Europa bekend via de klassieke wetenschappelijke
geschriften, die in hun Latijnse vertaling behoren tot de eerste gedrukte werken die in
West-Europa van de drukpersen rolden. Agaricus speelde in de eeuwen daarvoor ook
al een rol in kleinere receptenboekjes die eeuwenlang onder de plattelandsbevolking
in de West-Europese landen circuleerden en waarschijnlijk handgeschreven werden
doorgegeven via o.a. medisch geschoolde kloosterlingen. De eerste vermelding van
Agaricus in een Nederlandstalig geschrift werd aangetroffen in de Medicina van de
geneesheer Yperman uit Ieper in de Zuidelijke Nederlanden (uitgave 1351, waarschijnlijk
in de jaren dertig van de 14de eeuw geschreven). Agaricus komt echter in Latijnse teksten
al voor in Vroegmiddeleeuwse handschriften met medicijnrecepten tegen allerlei kwalen.
Over de identiteit van deze Agaricus heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan,
vooral ook omdat de gezaghebbende bronnen in de Griekse en Romeinse oudheid er niet
eenduidig over waren. Het moest een boomzwam zijn, maar uit de bronnen was niet exact
op te maken welke soort. Ook de boom waarop Agaricus zou groeien was onderwerp van
twijfel. In de diverse bronnen zijn de spar, de den, in Zuid-Europa de Cerris-eik, en de
lariks genoemd. Pas in de 16de eeuw, met de uitgave van de door de Italiaanse arts en
botanist Mattioli becommentarieerde editie van het werk van de beroemde Dioscorides
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(1e eeuw na Chr.) begint er enige overeenstemming te ontstaan over de veronderstelde
werkelijke identiteit van Agaricus. In de 18e eeuw ten slotte gaan de meeste auteurs er
vanuit dat met Agaricus de Larikszwam (huidige naam Fomitopsis officinalis) bedoeld
wordt, een zwam die in grote delen van Europa niet voorkomt en zeldzaam is - wat des te
opvallender is gezien het feit dat hij zo beroemd was en dat medicijnen met Agaricus als
ingrediënt (vooral) als purgerend middel voor veel geld in de apotheek werden verkocht.
En zoals altijd en overal waar veel geld omgaat, was er ook bij deze boomzwam soms
sprake van frauduleuze praktijken.
Agaricus wordt al die eeuwen door heel Europa verhandeld: in grote brokken,
in stukken gehakt of in gemalen vorm, en vervolgens tot pillen verwerkt. In het eerste
Nederlandstalige boek over geneeskrachtige planten, het Cruijde Boeck van Dodonaeus
(1554) wordt Agaricus al geroemd wegens zijn grote inzetbaarheid en daarom “Medecijne
des huysghesins” genoemd. En Van Sterbeeck schrijft in 1675 dat hij een boek zou
kunnen vullen met alle goede kwaliteiten die aan Agaricus worden toegeschreven. De
paddenstoel behoudt al die eeuwen zijn faam en blijft nog tot in de 20ste eeuw in gebruik.
De grote verwarring over de identiteit van Agaricus roept echter de vraag op of deze
geneeskrachtige zwam oorspronkelijk eigenlijk wel inderdaad de Larikszwam is
geweest. Het is niet ondenkbaar dat in de verschillende bronnen met verschillende
verklaringen een echo heeft doorgeklonken van het gebruik van diverse geneeskrachtige
boomzwammen in de Germaanse culturen in Noord-Europa (Svanberg 2018, p. 77,78)
en in Euraziatische gebieden (Illana-Esteban 2011). Onder andere ook de vermelding
bij de Duitse abdis Hildegard von Bingen (1098-1179) over de paddenstoel die (volgens
Fischer) vrijwel alleen bij de apotheek te verkrijgen zou zijn en die aan Abies (Zilverspar)
zou groeien, zou daarop kunnen wijzen (Fischer 1967, p. 191). Nader onderzoek kan
daarover wellicht meer opheldering verschaffen, met name ook over de vraag in hoeverre
een volkse, deels op Germaanse oorsprong berustende geneeskunde verdrongen is door
de veel hoger aangeslagen klassieke Grieks-Romeinse geneeskundige literatuur (Fischer
1967, p. 190).
Van alle geneeskrachtige eigenschappen die de paddenstoel werden toegeschreven
bleef uiteindelijk na al die eeuwen weinig over. Wetenschappelijk onderzoek maakte
duidelijk dat in de Larikszwam alleen de stof agaricine een medicinale werking bezit,
dat bij een aantal aandoeningen effectief is tegen overmatig zweten.
Hoofdstuk II en III. Paddenstoelen in de periode 1200-1900
Herbaria uit de periode van ca. 1200 tot 1600 zijn geschriften met uitgebreide
beschrijvingen van geneeskrachtige kruiden. Het oudste gedrukte Nederlandse, de
Herbarius in dyetsche, stamt uit 1484. Herbaria zijn de vroege voorgangers van
de latere botanische geschriften, waarin langzaam ook meer paddenstoelen zullen
gaan verschijnen. In de meeste vroege Herbaria met de beschrijvingen van allerlei
geneeskrachtige planten komen – afgezien van Agaricus - paddenstoelen niet voor. De in
dit onderzoek vroegst aangetroffen Nederlandse naam voor een paddenstoel staat in een
handgeschreven ‘herbarium’ uit 1220, eigenlijk meer een lijstje van één pagina met een
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aantal plantennamen. Daarin staat boven het Latijnse woord fungus [paddenstoel] banet
geschreven, een oud Vlaams woord voor baenst-‘tondel’. Het staat voor ‘tondelzwam’
en/of voor ‘bovist’, want beide paddenstoelen werden gebruikt als basismateriaal voor
tondel.
In de eeuwen daarna worden paddenstoelen incidenteel in geschriften genoemd,
maar meestal blijft het bij een algemene naam ervoor. Het woord Campernoelie wordt
zowel voor eetbare als voor niet-eetbare paddenstoelen gebruikt. Enkele andere algemene
namen voor paddenstoelen, zoals het woord Padde(n)stoel zelf, Duivelsbrood, en wat
later Paddebrood, Padde(n)hoed en Ungers eyeren, zijn een echo van het wijdverbreide
bijgeloof in duivels, tovenaars, heksen en padden, waarnaar ook oude volksnamen van
een grote groep planten verwijzen (Teirlinck 1924 en 1930). Meestal hebben deze namen
een negatieve klank, maar de naam Duivelsbrood is daarop een uitzondering en wordt
geregeld in positieve zin voor ‘eetbare paddenstoelen’ gebruikt. Dat vindt waarschijnlijk
zijn oorsprong in het feit dat Duivelsbrood in vroege woordenboeken de ‘vertaling’
was van de Latijnse naam Boletus, de bijzonder smakelijke Keizersamaniet (Amanita
caesarea), die alom bekend was uit de geschriften van de Romeinse klassieke auteurs.
Ook bij Van Sterbeeck (1675) krijgt Duivelsbrood een positieve connotatie die daarop
terug te voeren is.
Een klein aantal bronnen uit vroegere eeuwen vermeldt verder het gebruik van
paddenstoelen voor verschillende doeleinden in de praktijk van het dagelijks leven.
Judasoor werd in de geneeskunde o.a. gebruikt tegen allerlei keelgezwellen (o.a.
Lobelius 1581, p. 195). Bovisten en boomzwammen werden door artsen, apothekers en
barbiers gebruikt om bloed te stelpen (o.a. Clusius 1601, p.288 ). Bovisten werden in
de imkerij en door wasmakers verbrand om met de rook daarvan de bijen te verdoven
wanneer men de honing of de bijenwas uit de nesten wilde halen (Lobelius 1581, p. 310,
Cluyt 1597, p. 114-116). Boomzwammen en bovisten werden verder gebruikt voor het
maken van tondel. Grote bovisten fungeerden ten slotte zelfs als voetbal in het kinderspel
(Clusius 1601, p. 288).
Dodonaeus, Lobelius en Clusius
De vroege teksten waarin Nederlandse paddenstoelnamen voorkomen, staan niet
op zichzelf. Ze zijn onderdeel van een ontwikkeling die zich in heel West-Europa
voordeed met vertegenwoordigers in verschillende West-Europese landen. Namen voor
paddenstoelen en ook illustraties komen bijvoorbeeld in Duitstalige werken eerder voor
dan in Nederlandse en de vroegste Nederlandse werken zijn vertalingen van Duitse.
Deze Duitse voorlopers zijn Hieronymus Bock met zijn Kreutterbuch (1e editie 1539) en
Leonard Fuchs met De historia stirpium commentarii insignes (1542), waarvan in 1543
meteen al een Nederlandse vertaling uitkwam, die wordt toegeschreven aan de toen 25
jaar oude Dodonaeus.
Dodonaeus was de oudste van het beroemde Nederlandse drietal botanisten uit
de 16de eeuw. Van Dodonaeus zelf is geen gepubliceerde Nederlandse tekst bewaard
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gebleven waarin hij paddenstoelen beschreef.1 Zijn ‘kennis’ op dat gebied is altijd
gebaseerd geweest op de Nederlandse tekst die pas in de herdrukken van zijn werk uit
de 17de eeuw (1608, 1618 en 1644), lang na zijn dood dus, uitkwamen. Ze zijn een
compilatie door de uitgever (Officina Plantiniana in Leiden en later, 1644, in Antwerpen)
van teksten uit uitgaven van andere auteurs, waaronder de tekst van Lobelius. Dodonaeus
introduceerde wel de nuttige gewoonte om de namen van alle planten zoveel mogelijk
ook in de verschillende Europe landstalen in zijn Latijnse teksten te vermelden. Een
gewoonte die door latere auteurs werd overgenomen en die zeker ook zal hebben
geholpen bij het bepalen van welke paddenstoelen bij de verschillende auteurs werden
genoemd.
Het gebruik van illustraties
Een belangrijk moment in de geschiedenis van de beschrijving van paddenstoelen
vormt het verschijnen van min of meer betrouwbare illustraties. De vroegste (en zeer
natuurgetrouw ogende) illustratie in de Nederlanden van een paddenstoel is te vinden in
een in het Latijn geschreven monografie over de Duinstinkzwam (huidige Nederlandse
naam). De auteur is Hadrianus Junius, rector van de Haarlemsche Latijnse School, die in
de duinen bij Haarlem op een wandeling deze paddenstoel tegenkwam en gefascineerd
door zijn bijzondere uiterlijk besloot hem te beschrijven (1564). De illustraties werden
gemaakt door de Haarlemmer Maarten van Heemskerk. Andere illustraties van
paddenstoelen in de Nederlanden volgen pas enkele decennia later in het werk van
Lobelius (1581).
Lobelius is een van de drie belangrijke Nederlandse botanisten naast Dodonaeus en
Clusius, wier werk verschijnt in de tweede helft van de 16e eeuw, waarin de aandacht
voor de natuur, en daarmee schoorvoetend ook voor paddenstoelen in een aantal WestEuropese landen toeneemt. In deze periode van de zogeheten ‘botanische renaissance’
was het mode onder puissant rijke burgers hun woning en buitenhuis te verluchtigen
met kostbare schilderingen en tapijten met afbeeldingen van exotische planten en
dieren. Ook verzamelde men zogenaamde naturalia, zeldzaamheden uit de betoverende
natuur van de nieuw ontdekte Nieuwe Wereld en uit het eigen land, met gedetailleerde
beschrijvingen op hoog niveau. De stad Antwerpen in de Zuidelijke Nederlanden was het
bruisende centrum van deze ontwikkelingen (Egmond 2010, p. 11-21), waarin behalve
de Zuid-Nederlandse botanisten Dodonaeus, Clusius en Lobelius, ook de beroemde
uitgever Plantijn en diens Officina Plantiniana met de vele uitgaven van o.a. botanische
werken en woordenboeken een rol speelde.
Uit de jaren zeventig van die 16de eeuw stamt een van de prachtigste
verzamelingen aquarellen uit die tijd, de zogeheten Libri Picturati. De verzameling,
die pas in 2008 voor het eerst in druk werd uitgegeven, omvat honderden aquarellen
van planten. Daaronder bevindt zich ook een tiental afbeeldingen van paddenstoelen.
Clusius, de derde beroemde botanist van die tijd, speelde, zo blijkt uit recente studies,
een buitengewoon belangrijke rol als inspirator en auctor intellectualis bij het ontstaan
1. Afgezien van de graanaantasting brand of Brant.
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van deze aquarellen die in opdracht van zijn vriend en broodheer Charles de St Omer
werden gemaakt in de periode tussen 1554 en 1569 (Wille 1996, p. 73; Egmond 2005,
p. 50, 51). Het valt echter op dat de illustraties op basis van deze paddenstoelaquarellen
pas een tot anderhalf decennium ná de vervaardiging ervan voor het eerst verschijnen.
Niet in werk van Clusius, wat wellicht voor de hand zou liggen, maar in het werk van
Lobelius in 1581. De reden daarvan is niet bekend, maar er valt wel een hypothese over
op te stellen. Het is aan te nemen dat Plantijn als ‘vaste’ uitgever van alle botanische
werken van de drie auteurs toestemming zal hebben gehad2 ook de aquarellen van de
paddenstoelen te gebruiken voor de vervaardiging van de houtblokken. Publicatie van
deze bijzondere naturalia in zijn boeken werkte verkoopbevorderend en was simpelweg
ook statusverhogend voor de eigenaar ervan, De St Omer. Vervolgens zal Plantijn –- in
de periode dat Clusius in Wenen verbleef - Lobelius verzocht hebben bij de intussen
gemaakte houtsneden een begeleidende tekst over de paddenstoelen te schrijven. Deze
konden dan immers tezamen als bijlage worden opgenomen in de geplande uitgave van
Lobelius’ Cruydboeck van 15813. Voor een definitieve uitspraak hierover is echter meer
onderzoek noodzakelijk naar de rol die Plantijn met zijn Officina Plantiniana speelde in
deze samenwerkingsvormen, naar zijn relatie in dezen met Clusius en met De St Omer,
de eigenaar van de aquarellen. Ook naar de precieze rol van Lobelius als auteur van deze
eerste Nederlandse tekst bij de paddenstoelillustraties is verder onderzoek noodzakelijk.
Clusius, die zo’n belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de hiervoor genoemde
verzameling aquarellen van de Libri Picturati, schreef in de jaren tachtig van de 16de
eeuw als eerste uit de Nederlanden een volledige studie over de paddenstoelen. Het
betreft een groot aantal soorten paddenstoelen in Oostenrijk en Hongarije, waar hij in die
periode verbleef. Deze studie werd uitgegeven in de bijlage van zijn Rariorum plantarum
Historia in 1601 bij Plantijn. Voor deze uitgave waren tijdens Clusius’ onderzoek steeds
van vrijwel alle paddenstoelen enkele verschillende aquarellen vervaardigd, in opdracht
van Clusius zelf. Een deel van die aquarellen is bewaard gebleven in Leiden, in de
zogenoemde Clusius Codex. Ook over de lotgevallen van deze verzameling is niet alles
bekend. Hunger (1927, p. 259, 260) 4 en Ainsworth (1976, p. 42) menen dat het deel
van de aquarellen waarnaar de afbeeldingen van paddenstoelen in het gedrukte werk
van Clusius in 1601 gesneden hadden moeten worden, in de drukkerij van Plantijn is
zoekgeraakt, vóórdat er houtsneden van werden gemaakt. Van Gelder (2011, p. 346347) meent dat ze ná het drukken zijn kwijtgeraakt. Vergelijking van de houtsneden
met de bewaard gebleven aquarellen in de Clusius Codex maakt echter duidelijk dat
de aquarellen moeten zijn zoekgeraakt vóórdat ze konden worden overgebracht op de
2. Ook voor het maken van de overige afbeeldingen in de botanische uitgaven van Lobelius in 1581
en in werk van andere auteurs werden waarschijnlijk aquarellen gebruikt. Maar in hoeverre het daarbij
de aquarellen betreft die behoren tot de Libri Picturati is nog onvoldoende onderzocht.
3. De tekst over paddenstoelen vormt het laatste deel van de uitgave van Lobelius’ Cruydboeck van
1581.
4. Hunger 1929, p. 259, 260) is ook op basis van de slechte kwaliteit van de houtsneden in het werk
van Clusius van mening dat de aquarellen moeten zijn zoekgeraakt vóór de vervaardiging van de
houtsneden.
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houtblokken. Het belangrijkste argument daarvoor is dat slechts een klein aantal van
de 32 houtsneden in Clusius’ boekuitgave overeenkomst vertoont met een afbeelding
in de Clusius Codex, terwijl in diezelfde Clusius Codex van bijna alle 101 in het boek
beschreven paddenstoelsoorten wel aquarellen (de door Clusius niet voor het boek
geselecteerde) bewaard zijn gebleven.
Teksten in andere bronnen
Paddenstoelen worden behalve in botanische uitgaven ook in andere bronnen genoemd.
Met name in woordenboeken, woordenlijsten en later encyclopedieën, eerst in het
Latijn, later ook in de volkstaal, zijn enkele paddenstoelnamen te vinden. Een van de
belangrijkste auteurs van woordenboeken is Kiliaan, eveneens verbonden aan de Officina
Plantiniana van Plantijn in Antwerpen, en een belangrijk taalkundige. In zijn grote
meertalige woordenboeken uit 1562, 1573 en 1599 komen ook enkele paddenstoelen
voor. Opvallend is dat in de vroegste uitgaven twee ‘gele’ paddenstoelen met elkaar
worden verward. Kiliaan stelt Peperlinck gelijk aan Boletus. Boletus echter was de naam
die de Romeinen gebruikten voor de veel gegeten en beroemde geel-oranjegekleurde
Keizersamaniet (een plaatjeszwam). Peperlinck is de naam die (meestal) gebruikt werd
voor de gele Cantharel die in de Duitse gebieden graag gegeten werd. In Kiliaans latere
woordenboek van 1599 is dit rechtgezet en ontbreekt bij Boletus dan ook de uitleg ‘gele
paddenstoel’. Het lijkt er verder op basis van de diverse bronnen op dat in de tweede helft
van de 16e eeuw deze oorspronkelijke betekenis van de naam Boletus voor plaatjeszwam
(zoals de Romeinen die gebruikten), is gaan verschuiven naar die van de huidige naam
Boletus voor boleten, zachtvlezige buisjeszwammen met hoed en steel.
Afbeeldingen bleven een belangrijk instrument om duidelijk te kunnen maken wat
paddenstoelen waren en om ze te kunnen determineren. Er wordt na 1600 in toenemende
mate gebruik van gemaakt, al worden de houtsneden langzamerhand vervangen door de
fijnere kopergravures, die meer details konden weergeven.
Ook de uitvinding van de microscoop eind 16de, begin 17de eeuw was een
belangrijk moment in de geschiedenis van de paddenstoel en zijn benamingen, omdat
daarmee een beter inzicht in de voortplanting van deze geheimzinnige groep organismen
kon worden verkregen. De eerste die in de Nederlanden melding maakt van de
microscoop met betrekking tot paddenstoelen, is Van Sterbeeck in zijn werk in 1675. Hij
neemt een afbeelding op van een sterk vergroot beeld van een schimmel, gemaakt door
de Engelse botanist Hooke, die de schimmel had aangetroffen op het leren omslag van
het ‘trouwboek’ van hem en zijn echtgenote.
Het aantal (ook internationale) bronnen waarin paddenstoelen worden vermeld
neemt in deze periode sterk toe. Behalve botanische werken zijn er ook andersoortige
bronnen waarin Nederlandse paddenstoelnamen worden vermeld, zoals voorraadlijsten
van apothekersbenodigdheden, handleidingen van imkers, studieboeken voor
timmerlieden en eetrecepten, enz., bronnen die het (overigens steeds wel beperkte)
gebruik van paddenstoelen toelichtten en verlevendigden.
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Van Sterbeeck is de eerste belangrijke auteur uit de 17de eeuw die in het Nederlands over
paddenstoelen schrijft.
Van Sterbeeck en illustraties
Van Sterbeeck maakt ruim gebruik van illustraties van paddenstoelen in zijn Theatrum
fungorum uit 1675, wat echter ook heeft geleid tot beschuldiging aan zijn adres van plagiaat.
Van Sterbeeck zou namelijk Clusius’ afbeeldingen zonder correcte bronvermelding voor
een groot deel hebben overgenomen. Onder andere Lütjeharms (1933, p.108-110) en
Ainsworth (1976, p. 49) zetten vanwege deze kwestie vraagtekens bij de authenticiteit
van Van Sterbeecks werk. Het verwijt van plagiaat is voornamelijk gebaseerd op het
gebruik van de uitdrukking ‘naer het leven’ (afgebeeld) die Van Sterbeeck regelmatig
m.b.t. de afbeeldingen gebruikt. Zij menen dat Van Sterbeeck daarmee probeert te
verdoezelen dat hij een groot aantal illustraties van Clusius heeft gekopieerd en gebruikt.
De uitdrukking ‘naer ’t leven’ betekent echter ook ‘natuurgetrouw’ (Philippen 1930, p.
28) en dient als bewijs voor de betrouwbaarheid van zijn informatie. Daarnaast vermeldt
Van Sterbeeck uitgebreid dat hij Clusius’ afbeeldingen gebruikt heeft en vermeldt hij
Clusius dusdanig vaak en uitgebreid als zijn bron, dat de beschuldiging van ‘plagiaat’ op
weinig steekhoudende argumenten gebaseerd lijkt te zijn.
Na Van Sterbeeck
De ontwikkelingen na Van Sterbeeck richten zich vooral op onderzoek naar wat
paddenstoelen nu precies zijn, hoe ze zich voortplanten en hoe deze lastige groep kan
worden ingedeeld. Linnaeus introduceert voor deze groep de term cryptogamen, wat
in het Nederlands werd vertaald met de term ‘geheim geëcht’, d.w.z. men wist niet
hoe de voortplanting van deze groep van planten (naast paddenstoelen ook mossen,
algen en korstmossen) plaatsvond. Linnaeus is natuurlijk het meest bekend vanwege
zijn binominale naamgevingssysteem (Species plantarum, 1753), waarmee ook
paddenstoelen een unieke soortnaam zouden gaan krijgen.
Houttuyn is de eerste die in zijn Natuurlijke Historie (in 37 delen), in het Tweede
de
deel, 14 Stuk uit 1783, voor de paddenstoelen de indeling van Linnaeus overneemt.
Hij geeft de paddenstoelen wetenschappelijke (Latijnse) namen vergezeld van de
Nederlandse vertaling. De steeds meer wetenschappelijke benadering van paddenstoelen
als groep en de hulp van de microscoop bij de beschrijving ervan bij Houttuyn laten zien
dat de kennis van paddenstoelen duidelijk het beginstadium uit de tijd van Van Sterbeeck
ontstegen is. In de omvangrijke encyclopedieën uit de tweede helft van de 18de eeuw,
zoals in de diverse uitgaven van Chomel en Nemnich, wordt de nieuwste stand van
zaken in de wetenschap weergegeven. Chomels Huishoudelijk Woordenboek, dat tussen
1743 en 1793 in drie versies uitkomt, baseert zich voor paddenstoelen op de grote (ook
buitenlandse) auteurs van die tijd, en neemt soms hele passages letterlijk over uit o.a.
Houttuyns uitgave van 1783. Alleen in de officiële geneeskundige literatuur is weinig te
merken van de nieuwe ontwikkelingen. Daar wordt tot in de 19de eeuw teruggegrepen
op – volgens de encyclopedieën en ook volgens auteurs als Houttuyn – vaak al verouderd
gebruik van paddenstoelen op basis van de oude klassieke bronnen. Vermeld blijven
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bovisten en boomzwammen voor bloedstelpen, Judasoor voor oogziekten en het aftreksel
ervan voor keelproblemen. In sommige apothekershandboeken wordt zelfs nog de wel
erg ouderwetse ‘lustopwekkende’ Hertenzwam vermeld.
Nieuwe Nederlandse namen voor paddenstoelen worden niet aangetroffen,
behalve de naam Huiszwam. Deze wordt vanaf het midden van de 18de eeuw vooral in
vaktechnische timmermanshandboeken meermalen als zeer schadelijk vermeld voor het
hout dat voor schepen en in huizen wordt gebruikt. Een tweede uitzondering is de naam
Waterzwammen die al bij Houttuyn wordt genoemd voor inktzwammen. Of die naam in
de Nederlanden vaak gehoord zal zijn, is echter de vraag. Het lijkt erop dat Houttuyn de
naam vertaalt naar het Duitse Wasserschwämme dat voorkomt in het werk van de Duitse
Jacob Schaeffer in de jaren zeventig van de 18de eeuw.
Eetcultuur
De belangrijkste auteur voor wat betreft informatie over het eten van paddenstoelen
is Van Sterbeeck. In het kleine Tractaet uit 1668 gaat hij in op drie eetbare soorten
paddenstoelen, waarvan hij er twee met de Italiaanse namen pradelli en boleti aanduidt.
In zijn omvangrijke Theatrum fungorum uit 1675 beschrijft hij vervolgens alle
paddenstoelen die hij kent op basis van zijn eigen veldkennis of uit het werk van andere
auteurs. In zijn tijd worden volgens hem paddenstoelen volop genuttigd. Onder de
eetbare paddenstoelen noemt hij de “ghemeyne Campernoelien”[algemene soorten], de
seeme-leire oft goude Fungi [de cantarel], de verschillende Moerbesie Fungi [morieljeachtigen], de Corael-tack en de Geytenbaert (diverse koraalzwammen) (Van Sterbeeck
1675, p. 136). Nieuwe namen voor paddenstoelen in de overige uitgaven op het gebied
van de eetcultuur komen in de periode van 1600 tot 1900 verder niet voor, maar in de
kookboekjes, met name die uit het midden van de 18de eeuw, bedoeld voor de betere
standen, worden wel Truffels, Morilles en gewone Champignons (gekweekte), genoemd,
naast het aan het Frans ontleende Mousseron of Maseron, waarmee meestal de huidige
Weidekringzwam, Marasmius oreades wordt bedoeld. Eenduidig is die naam overigens
niet. In het Frans kent men de mousseron vrai en de faux-mousseron: de eerste is
Calocybe gambosa (Nederlandse naam: Voorjaarspronkridder) en met de tweede naam
wordt Marasmius oreades (Weidekringzwam) aangeduid.
Het verhaal van Van Sterbeeck dat Italiaanse handelaren de gewoonte van het
eten van paddenstoelen in Antwerpen zouden hebben geïntroduceerd en ook zelf in de
omgeving van deze stad paddenstoelen zochten om te verkopen, wordt ondersteund
door onderzoek van Marneff, waaruit blijkt dat Antwerpen als belangrijk internationaal
handelscentrum in ieder geval in het midden van de tweede helft van de 16de eeuw al
zo’n duizend buitenlandse handelaren herbergde, waaronder Italianen de grootste groep
vormden (Marnef 1996, p. 25, 26). Er zijn weinig andere bronnen uit die tijd die gewag
maken van een eetcultuur van paddenstoelen op grote schaal, maar in 1612 verschijnt
in Antwerpen een kookboekje van Magirus met drie recepten waarin paddenstoelen
(campernoellien) worden verwerkt. In de Noordelijke Nederlanden blijken er bovendien
auteurs te zijn die zich juist zeer nadrukkelijk uitspreken tégen het eten van dat “slijmich
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duyvelsbroot”, zoals de dichter Hondius5 het uitdrukt in zijn Dapes inemptae, of de Moufeschans (1621), En die mening is ook de insectenbeschrijver Goedaert uit Middelburg in
zijn Metamorphosis naturalis II van 1667 (p. 282, 283) toegedaan, die, zo zegt hij, het
eten van paddenstoelen het liefst aan anderen overlaat.
Het eten van paddenstoelen bleef dus voornamelijk beperkt tot de Zuidelijke
Nederlanden en waarschijnlijk ook vooral tot de betere klasse. Pas in de tweede helft van
de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw is er ook in de Republiek bij de betere standen
enige tijd sprake van het nuttigen van paddenstoelen. Een tijdlang zijn kookboekjes,
uitgegeven in steden als Amsterdam en Nijmegen, met enkele (meestal steeds dezelfde)
recepten met morieljes, gekweekte champignons en mousserons in de mode. Maar na
1850 lijkt de animo weer geheel te zijn verdwenen, wellicht mede door de vermelding
van het vergiftigingsgevaar bij het nuttigen van paddenstoelen in een kookboek van
Gartman (1814, p. 17,18).
Dialectnamen voor paddenstoelen
Aan het eind van de 18de en in de 19de eeuw ontstaat er o.a. onder invloed van de
Romantiek belangstelling voor de volks- of dialecttaal. Paddenstoelen hebben daar
een zeer bescheiden plaats in, maar komen er wel in voor. Algemene woorden voor
paddenstoel zijn duivelsbrood, paddebrood, dolhondenbrood, duivelsdrek, duiveleten,
spokenbrood, of varianten daarvan, namen die vooral in België en Zuidelijk Nederland
voorkomen. Soortnamen zijn er voor enkele eetbare soorten of voor opvallende soorten,
zoals trompetter voor Cantharel, marille of morille voor Morielje; veunshout voor
Vuurzwam en rooker en bult voor diverse bovistsoorten. In de noordelijkste provincies
worden geen andere namen naast pödstoul / paddenstoel aangetroffen. De vele varianten
in namen met een connotatie die verwijst naar duivels, spoken, padden e.d. maakt
duidelijk dat paddenstoelen in hun algemeenheid schrik aanjoegen en behoorden tot
het rijk van de duivel, waarmee men zo weinig mogelijk te maken moest hebben. Een
uitzondering vormen dan weer de enkele soorten die een functie hadden, eetbaar waren
of anderszins de aandacht trokken, zoals bovisten of morieljes. In het noorden van de
Nederlandstalige gebieden lijkt de angst en/of desinteresse voor paddenstoelen nog veel
groter. De algemene namen voor paddenstoelen rond 1900 in de Nederlandse gebieden
blijken nog in dezelfde mate doordrongen van de associatie met de wereld van duivel,
heksen en tovenaars als de algemene volksnamen voor paddenstoelen in de eeuwen
direct na 1200.
Hoofdstuk IV. Graanaantastingen
De gebruikelijke term ‘paddenstoel’ slaat eigenlijk op het vruchtlichaam, meestal met een
steel en hoed, van de eigenlijke zwam, ook wel schimmel genoemd. Niet alle schimmels
of zwammen hebben een dergelijk vruchtlichaam en zijn dus niet meteen te herkennen
als paddenstoel. Dat gaat met name op voor Roesten en Branden. Het zijn aantastingen
die veel voorkomen, en die in het koren er voor zorgen dat de aren geen gezonde korrel
5. Petrus Hondius (1578-1621) was vanaf 1604 tot zijn dood in 1621 predikant in Terneuzen en
woonde op de buitenplaats Moufe-schans.
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meer voortbrengen. Er zijn twee belangrijke soorten van Brand in het koren: een waarbij
de aar helemaal tot zwart stof vergaat en een waarbij het omhulsel van de aarkorrel wel
intact blijft, maar de inhoud daarvan tot zwart stof vergaat. Roesten tasten vooral het blad
aan. Al deze soorten van graanbederf konden op grote schaal het graan vernietigen, met
hongersnood tot gevolg.
De eerste vermelding in Nederlandse teksten stamt uit het midden van de 16de eeuw
in het Cruijde Boeck van Dodonaeus (1554), waar Brant wordt genoemd als schadelijk
en van geen enkel nut. Omdat in zijn tijd en ook nog lang daarna graanaantastingen als
Brand en Roest niet als paddenstoelen of schimmels werden gezien, zullen ze pas vrij
laat in Nederlandse bronnen de volle aandacht krijgen, wanneer de wetenschap zich gaat
richten op de bestrijding ervan.
Een bijzondere aantasting van het koren is daarnaast Moederkoren, een zwart,
gekromd uitgroeisel in het koren, vooral in de rogge, dat in tijden van hongersnood bij
gebrek aan beter op grote schaal werd gegeten. Pas na vele decennia van onderzoek bleek
Moederkoren de veroorzaker van het bij tijden epidemisch voorkomende ergotisme, ook
wel ‘kriebelkoorts’ of ‘St Antoniusvuur’ genoemd, dat gepaard ging met gangreen.
Moederkoren werd in vroeger eeuwen door vroedvrouwen gebruikt bij
bevallingen (vroegste vermelding in 1582 door de Duitse botanist Lonicerus en in de
Nederlanden in 1747 bij de Noord-Nederlandse ‘vroedmeester’ Rathlauw). Het kreeg
op het vasteland van Europa betrekkelijk snel al een twijfelachtige naam vanwege de
mogelijke kans op overlijden van moeder en kind. Maar met name in Amerika en Engeland
werd het door artsen nog lang gebruikt, o.a. omdat de duur van bevallingen met behulp
van Moederkoren sterk kon worden bekort. Het werd verboden toen duidelijk werd dat
het de oorzaak was van een grote stijging van het aantal doodgeboren kinderen. Alleen
als bloedstelpend middel bleef Moederkoren in de apotheek aanwezig. Het verzamelen
van de Moederkoren-korrels betekende tot in de 20ste eeuw een extra bijverdienste voor
de bevolking op het platteland.
Moederkoren wordt in de vorm van ergotamine (het gezuiverde alkaloide uit
Moederkoren) in de medische wetenschap nog steeds gebruikt. Het vernauwt in de
hersenen de bloedvaten die bij migraine verwijd zijn6 en is een precursor (‘uitgangsstof,
‘voorloper’) bij het maken van LSD.
Terwijl de graanaantastingen zelf een lange en veelbewogen geschiedenis hebben gehad,
is de geschiedenis van hun namen juist weinig opzienbarend. Vanaf het begin van hun
voorkomen in geschreven bronnen tot de dag van vandaag zijn de Nederlandse namen
Brand, Roest en Moederkoren in gebruik gebleven. Pas in de 19de eeuw, met de door de
Romantiek geïnspireerde belangstelling voor de volks- of dialecttaal werd plaatselijk
nog een aantal andere namen voor deze graanaantastingen geboekstaafd, zoals voor
Moederkoren de namen wulvetand, beeretand, hannepoot, zwart Broodje, duivelaaren
en voor Brand en Roest namen als stuifauw, masschel, grijmte, lugge, lanker, zwart,
vermolseming, of varianten daarop.
6. Bron: Apotheek.nl, een initiatief van de beroepsvereniging van apothekers in Nederland.
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Hoofdstuk V. Naamgeving en benoemingsmotieven
Lobelius was de eerste die in 1581 in zijn bespreking van de paddenstoelen een indeling
aanbracht tussen eetbare en niet eetbare soorten paddenstoelen en vervolgens naar
standplaats (in het bos – in de wei). Ook Clusius hanteert als hoofdindeling die naar
‘eetbaar’ en ‘gevaarlijk’ en geeft daarbinnen een aantal geslachten aan. Van Sterbeeck
deelt eveneens in naar ‘eetbaar’ en ‘niet eetbaar’ en geeft bovendien zoveel mogelijk
de paddenstoelen die hij kent een Nederlandse naam of omschrijving, waarbij hij zich
meestal laat leiden door uiterlijke kenmerken als kleur, vorm, enz. Van Sterbeecks
veldkennis van paddenstoelen moet overigens behoorlijk groot zijn geweest, want hij
blijkt bijvoorbeeld in staat om op basis van een Latijnse beschrijving en een (grove
zwart-wit) illustratie van een paddenstoel die zowel bij Lobelius (1581) als bij Jean
Bauhin (1651) voorkomt, op te maken dat het bij deze paddenstoel om twee verschillende
soorten moet gaan. Die twee soorten determineert hij correct als Andijviepaddenstoel en
Gout geile houte eycke Fungi, twee paddenstoelen die wij tegenwoordig kennen als resp.
Eikhaas (Grifola frondosa) en Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus).
Van Sterbeeck leefde zich uit hij het geven van Nederlandse namen, maar bij de meeste
auteurs door wie paddenstoelen wat uitgebreider behandeld worden, zijn namen of
het benoemen van paddenstoelen niet de eerste prioriteit geweest. Het was duidelijk
belangrijker om paddenstoelen op een bruikbare manier in te delen, zoals ook bij
planten inmiddels het geval was. Opvallend aspect van de naamgeving en indeling van
paddenstoelen in deze periode is de ‘benoeming in vergelijkende zin’ waarmee ook
Van Sterbeeck probeert ‘zijn’ paddenstoelen in overeenstemming te krijgen met de
paddenstoelen die door andere (meest internationale) auteurs van zijn tijd en daarvoor
worden genoemd. Zo zegt hij wanneer hij het over de cantharel (Hanekam) heeft: “de
welcke Clusius voor syn 8. en Ioan. Bauhinus voor sijne 13. en Casp. Bauhinus voor
sijne 10. sorte [van de eetbare] steldt.”
Van Sterbeeck is echter ook te zien als de eerste auteur die op grote schaal
zelfbedachte Latijnse namen én Nederlandse namen voor paddenstoelen construeert. Hij
is daarmee een vroege voorloper van de Nederlandse naamgeving die een eeuw later op
grotere schaal zal gaan plaatsvinden binnen een wetenschappelijk classificatiesysteem.
De belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van de classificatie van paddenstoelen komt
met Linnaeus’ binominale naamgevingssysteem in zijn Species plantarum (1753). Op
basis daarvan kon voortaan ook aan iedere paddenstoel een tweevoudige naam toegekend
worden, bestaande uit de naam van het geslacht waarin een soort was ingedeeld, met
daarbij een uniek soortnaamdeel. Samen vormde dat de unieke naam voor iedere soort,
waarmee het mogelijk werd iedere paddenstoel te classificeren en in te delen. Het tweenamensysteem was al in 1526 in een eerste rudimentaire versie uitgewerkt door Gaspard
Bauhin, maar kreeg bij Linnaeus zijn uiteindelijke vorm.
Linnaeus wordt nagevolgd door Houttuyn in diens omvangrijke Natuurlijke
Historie uit 1783, waarin hij Linnaeus’ indeling van paddenstoelgeslachten overneemt.
Ook de paddenstoelen krijgen voortaan een unieke naam (geslachtsnaam gecombineerd
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met een uniek soortnaamgedeelte). Dat geldt ook voor de Nederlandse namen, die voor
het grootste gedeelte de vertaling zijn van de wetenschappelijke, meestal Latijnse naam.
Aan Houttuyn danken we overigens o.a. ook de ‘keurige’ benaming van Stuifzwam
voor bovist-soorten, in plaats van de in zijn ogen onbetamelijke oude naam Boveest of
Wolfsveest.
Schuurmans Stekhoven bouwt met zijn Kruidkundig Handboek in 1818 vooral
voort op de weer verder uitgewerkte geslacht- en soortindelingen van paddenstoelen
door de uit Zuid-Afrika afkomstige, in Duitsland opgeleide mycoloog Persoon. Ook bij
hem zijn de Nederlandse namen meestal de vertaling van de wetenschappelijke namen.
Dat is ook het geval in het in 1800 gestarte Flora batava dat in de loop van de 28 delen
tot 1934 een kleine 200 paddenstoelen zal bespreken en in het In Nederland groeiende
Hoogere Zwammen van Destrée in 1901 (ca. 930 soorten). Al deze uitgaven gaan uit van
de wetenschappelijke, meest Latijnse, namen. De Nederlandse namen zijn daar min of
meer de letterlijke vertaling van.
Volksnamen versus geconstrueerde namen
Voor de periode van 1200 tot 1900 kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden
tussen volks- of dialectnamen enerzijds en geconstrueerde namen anderzijds. Volks- en
dialectnamen omvatten enerzijds het kleine aantal oude Nederlandse namen, die bekend
gebleven zijn door de vermelding (‘vulgo’) ervan bij de botanisten of in andere teksten uit
die tijd. Anderzijds gaat het om woorden voor paddenstoelen die in het kader van gericht
dialectonderzoek in Vlaanderen en in Nederland in de 19de eeuw zijn aangetroffen.
De geconstrueerde namen van paddenstoelen zoals die ontstonden in een min
of meer wetenschappelijk classificatiesysteem zijn gebaseerd op de gedachte dat alle
afzonderlijke soorten paddenstoelen een eigen onderscheidende, unieke naam moesten
krijgen. Die doelstelling ontbreekt bij de volks- en dialectnamen. Naamgeving van
paddenstoelen blijkt daar, naar analogie met plantennamen in etnobotanisch onderzoek,
plaats te vinden op basis van een ordening die bepaald wordt door hun (al of niet)
functioneren binnen een culturele context. Ook de Nederlandse volks- en dialectnamen
kregen hun naam op basis van hun functioneren in de desbetreffende cultuurbepaalde
context, bijvoorbeeld vanwege hun toepassing (gebruik, eetbaarheid), maar ook als
symbool voor een geloof of bijgeloof. Voor de paddenstoelen zijn dat bijv. de verboden
en verafschuwde wereld van de duivel en zijn handlangers, waar men van weg diende te
blijven. Het etnobotanisch perspectief verklaart ook bijv. de naam tondel, die voor zowel
een boomzwam als voor een bovist gebruikt werd op basis van hun gemeenschappelijke
functie.
De oude namen voor paddenstoelen die geassocieerd zijn met het rijk van de
duivel, komen ook nog in de 19de eeuw in de dialecten van Vlaanderen en Zuid-Nederland
op het platteland voor. Ze zijn een aanwijzing voor de vanouds sterke inbedding van
paddenstoelen in een negatieve (christelijk geïnspireerde) culturele context, die vrees
aanjoeg en waarvan men beter weg diende te blijven. Ze zijn echter ook een aanwijzing
hoe sterk de volksnaamgeving zijn eigen weg is blijven gaan, naast en los van de
geconstrueerde naamgeving die in de wetenschappelijke wereld plaatsvond.
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Benoemingsmotieven
Paddenstoelen kunnen ook vanuit een lexicaal oogpunt nader bekeken worden. In de
naam van de paddenstoel worden immers elementen aangegeven die deze karakteriseren
vanuit een bepaald perspectief, zogenaamde benoemingsmotieven. Deze omvatten de
aspecten die een rol hebben gespeeld in de naamgeving, zoals de kleur, vorm, afmeting
of textuur, de verschijningsvorm of -tijd van de paddenstoel, maar ook het nut van een
paddenstoel of andere cultuurbepaalde aspecten.
De namen voor paddenstoelen kunnen meerdere benoemingsmotieven bevatten.
De volks- of dialectnamen bevatten meestal slechts een of twee termen (zoals Tondel,
Brand of Judasoor). Brand verwijst naar de het resultaat van de graanaantasting, de
bedorven aar, die er zwart verkoold uitziet. Judasoor verwijst naar het afgeslagen oor
door de apostel Judas in het Bijbelverhaal. De geconstrueerde namen kunnen méér
benoemingselementen bevatten, zowel in de geslachtsnaam als in het soortnaamdeel, zoals
in Heiveldige Knodszwam (Schuurmans Stekhoven 1818, p. 263). In die naam komen de
volgende benoemingsmotieven voor: ‘heide’, ‘veld’, en ‘knods’ [knots]. ‘Heide’ is een
nadere bepaling van ‘veld’ als aanduiding van de groeiplaats (biotoop). Samen vormen
ze het soortnaamdeel. ‘Knods’ in de geslachtsnaam is een nadere bepaling van ‘zwam’
en geeft de vorm van de zwam aan. De unieke soortnaam van deze knotszwam bevat in
totaal dus drie benoemingsmotieven bij de aanduiding ‘zwam’. Het woord ‘zwam’ zelf
heeft een al lang ‘vergeten’ benoemingsmotief op basis van zintuiglijke naamgeving in
overdrachtelijke zin, want het is een Middelnederlands woord dat gevormd is naar de
gelijkenis van een paddenstoel met een spons.
De benoemingsmotieven in de aangetroffen Nederlandse namen voor
paddenstoelen, zowel in de volks- of dialectnamen als in de geconstrueerde namen voor
paddenstoelen bleken in dit onderzoek te kunnen worden ingedeeld naar een viertal
hoofdcategorieën: 1) op basis van zintuiglijke waarneming, 2) op basis van kennis en
ervaring, 3) op basis van geloof, bijgeloof en magie, en 4) ontlening aan een taal of
anderszins.
Veruit de grootste categorie wordt gevormd door termen die gebaseerd zijn
op de zintuigelijke waarneming, met benoemingsmotieven die betrekking hebben op
vorm, tekening, omvang, afmeting en kleur van paddenstoelen, zowel in letterlijke als
in overdrachtelijke betekenis. Enkele voorbeelden zijn: groot, gesteeld, buylachtig,
Polsche muts. Ook benoemingsmotieven die gebaseerd zijn op kennis en ervaring, met
name die wat betreft eetbaarheid, toepassing of functie, groeitijd, groeiplaats, enz., zijn
talrijk aanwezig, zoals bundel, lorken, eetbaar.
Benoemingsmotieven in de categorie gebaseerd op zintuiglijke waarneming,
zoals kleur of smaak, komen zowel bij de volks- of dialectnamen (bijvoorbeeld
Peperlinck) als bij de geconstrueerde namen (bijvoorbeeld gemberkleurig) voor.
Ook benoemingsmotieven gebaseerd op kennis en ervaring komen bij beide groepen
namen voor, zoals Heiveldige knodszwam (geconstrueerde naam) en Drieschling (oude
volksnaam). Het wekt ten slotte geen verbazing dat de oudst aangetroffen namen en
ook de latere dialectnamen uit de 19de eeuw, zoals Duivelsbrood en Wulvenkaas, naar
verhouding het meest vertegenwoordigd blijken te zijn in de derde categorie van
benoemingsmotieven: naamgeving op basis van geloof, bijgeloof of magie.
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Ter afsluiting
De lange geschiedenis van de paddenstoelen in dit onderzoek eindigt rond 1900, maar
de naamgeving van paddenstoelnamen in het Nederlands is uiteraard ook na 1900
doorgegaan. Er begint dan als gezegd een nieuwe fase met de uitgave in 1913 van Het
Paddenstoelenboekje van Cool & Van der Lek, waarin de lezer wordt aangespoord mee
te helpen met het bedenken van “een geschikten naam” voor iedere paddenstoel. Het
leverde toentertijd o.a. de nog altijd gebruikte naam Eekhoorntjesbrood op.
Momenteel worden jaarlijks de Nederlandse namen voor nieuw in Nederland
en België aangetroffen paddenstoelen vastgesteld door de Vlaams-Nederlandse
Namencommissie. In navolging van Cool & Van der Lek doet deze commissie dat
bij voorkeur op voordracht. Het leidt tot soms prachtige geconstrueerde namen als
Korrelsporig spikkelschijfje, Priemharig sparrenborstelbekertje of Steppekoraalzwam.
Het aantal aangetroffen paddenstoelen in Nederland en België met een
Nederlandse naam overstijgt inmiddels de 5000 soorten. En in het huidige tijdperk,
waarin de classificatie van paddenstoelen op basis van modern DNA-onderzoek nogal
eens gewijzigd blijkt te moeten worden, en vervolgens ook de wetenschappelijke naam
moet worden aangepast, is het goed de Nederlandse naam van paddenstoelen alleen maar
méér te koesteren, en in ere te houden als ‘de enige waar men nog van op aan kan’.
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SUMMARY IN ENGLISH
Nowadays, species of fungi found in the Netherlands and/or Flanders are assigned a
Dutch name, in addition to their scientific name. In fact, almost all 5000 species of
macrofungi in the Netherlands and in Flanders have by now been given a Dutch name.
New species that are being discovered also get a Dutch name, often proposed by the
finder. This situation is rather recent. The Dutch naming of fungi only began to take shape
with the publication in 1913 of Het Paddestoelenboekje (‘The mushroom booklet’) by
Cool and Van der Lek. In this publication the authors specifically asked the public for
help in suggesting adequate Dutch names for mushrooms.
However almost nothing is known about the earlier names of fungi in Holland
and Belgium. This research aims to fill this gap by providing an inventory of the Dutch
names of fungi in the period between ca. 1200 and 1900. Investigating the societal and
cultural-historical context of names of fungi, enables us to get a more comprehensive
picture of the role that fungi played in society between 1200 and 1900. This research
also paid attention to the process of naming itself, as it occurred from the 16th century
onwards, as well as to linguistic aspects of the names in question.
In order to achieve these goals, a systematic study of sources and literature was
conducted, aimed at answering the following research questions:
1) Which Dutch names of fungi are mentioned in the main sources between ca.
1200 and 1900?
2) What is the role of fungi in certain specific societal and cultural-historical contexts?
3) What motives determine the Dutch naming of fungi? This semantic question
underpins the investigation of the cultural-historical context and of the choices
of names.
Structure of the Research
The research started with investigating in which types of sources names of fungi occur. It
turned out that in the period under investigation (ca. 1200 – 1900) there were essentially
four types:
• Medical writings, among which the oldest Herbaria, surgical treatises, and
medical books with recipes.
• Botanical writings.
• Dictionaries and encyclopedias.
• Writings pertaining to food culture.
Of these four types hundreds of primary and secondary texts have been consulted in
order to flesh out the role that fungi played in the cultural history of the Low Countries
in the period between 1200 and 1900.
Chapter one studies the long history of the Agaricus, a tree-inhabiting fungus
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that appeared early in medical writings in Dutch, having its roots in classical Greek and
Roman medicine. A second specific group, the Rusts (‘Roesten’), Smuts (‘Branden’)
and Ergot of rye (‘Moederkoren’), also turns out to have its own peculiar story, which
is the subject of the fourth chapter. All other names of fungi are investigated in the two
intermediate chapters. Chapter two studies names of fungi between ca. 1200 and 1600,
whereas chapter three tackles the names of fungi between ca. 1600 and 1900. The fifth
chapter takes a closer look at the process of naming itself, and at linguistic aspects of
names of fungi.
Chapter one: Agaricus, a “Medecijne des huysghesins”
The fungus Agaricus was used in medicine since Greek Antiquity and became known
in medieval Western Europe through classical scientific treatises, which in Latin
translation were among the first works to be printed by the newly invented book press.
In the preceding centuries, Agaricus played a role in the small-sized books of recipes
that for centuries circulated among the Western European rural population, and that were
probably transmitted in a handwritten form by medically trained monks and others.
The first mention of Agaricus in a writing in Dutch was found in the Medicina by
the medical doctor Yperman from Ypres in the Southern Netherlands (date of publication
1351, probably written in the 1330’s). Agaricus, however, already popped up in early
medieval manuscripts in Latin, which contain recipes of medicines for a whole range of
illnesses.
The identity of Agaricus has long remained uncertain, especially because the
authoritative sources of Greek and Roman Antiquity were not unambiguous about it.
It had to be a tree-inhabiting fungus, but the sources were inconclusive as to what type
of tree-inhabiting fungus it in fact was. There was also doubt about the tree species on
which Agaricus in fact grew. Sources mention fir, pine tree, in Southern Europe Cerris
oak, and larch.
Only in the 16th century, after the publication of the work by the famous
Dioscorides (1st century AD), annotated by the Italian medical doctor and botanist
Mattioli, a certain consensus grew about Agaricus’ true identity. Finally, in the 18th
century most authors agreed that by Agaricus is meant the Larch fungus (contemporary
name Fomitopsis officinalis), a rare fungus growing on old Larch trees, that does not
occur in large parts of Europe. The latter point is remarkable given its fame and the fact
that medicines with Agaricus as one of their ingredients on a large scale were sold as
purgatives at very high prices in the pharmacy. And as happens always where a lot of
money is involved, fraudulent practices sometimes occurred.
For centuries, Agaricus was being traded throughout Europe: in large chunks,
chopped in pieces, or in a ground form, and subsequently processed in the form of pills.
In the first book in Dutch on medicinal herbs, the Cruijde Boeck by Dodonaeus (1554)
Agaricus already received praise for its versatility and was hence called a “Medecijne
des huysghesins” (‘a family medicine’). In 1675 Van Sterbeeck wrote that he could fill an
entire book with all the beneficial qualities that were ascribed to Agaricus. This fungus
kept its high reputation for centuries and remained in use up until the 20th century.
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The considerable confusion about Agaricus’ identity raises the question of whether
this medicinal fungus was in fact originally the Larch fungus. It is not unlikely that the
various sources with the diverse interpretations sounded an echo of the use of medicinal
tree-inhabiting fungi among Germanic cultures in Northern Europe (Svanberg 2018,
p. 77, 78), and in Eurasian territories (Illana-Esteban 2011). Among other things, the
fact that the German abbess Hildegard von Bingen (1098-1179) mentioned the use of
a tree-inhabiting fungus, that (as Fischer thinks) can only be bought at the pharmacy
and that grows on the Abies (silver fir), would point in this direction (Fischer 1967,
p. 191). Further research could perhaps bring more clarity on these matters, especially
the question of whether folk medicine, partially derived from Germanic origins, was
perhaps superseded by classical Greek-Roman medical literature, that enjoyed a higher
reputation (Fischer 1967, p. 190).
After all these centuries, very little remained of all the beneficial qualities that
had been ascribed to Agaricus. Scientific research concluded that in the Larch fungus
only the substance agaricine has a medicinal use, being effective against excessive
sweating in the course of a number of illnesses.
Chapters two and three. Fungi in the period 1200-1900
Herbaria from the period of ca. 1200 to 1600 are writings containing extensive
descriptions of medicinal herbs. The oldest printed version in Dutch, the Herbarius in
dyetsche, dates back to 1484. Herbaria are the early precursors of the later botanical
writings, in which over the course of time fungi made their appearance. Most early
Herbaria did not specifically mention fungi, excepting Agaricus. The earliest Dutch
name of a fungus was found in a handwritten ‘herbarium’ of 1220, not much more than
a one page list of names of plants . In it, above the Latin word fungus, we find the word
banet, an old Flemish word for baenst (‘tinder’). It stands for ‘tinder fungus’ and/or ‘puff
ball’, both fungi that were used as a basis for tinder (‘tondel’).
Over the following centuries fungi were sometimes mentioned, but in most
cases only in the form of a general name. The word Campernoelie was used both for
edible and for non-edible fungi. Some of the general names for fungi, like the word
Padde(n)stoel (‘toadstool’), Duivelsbrood (‘devil’s bread’), a bit later Paddebrood (‘toad
bread’), Padde(n)hoed (‘toad hat’) and Ungers eyeren (‘witch eggs’), are an echo of the
widespread superstitious beliefs in devils, sorcerers, witches, and toads, to which the
old folk names of a large group of plants refer as well (Teirlinck 1924, 1930). Usually,
these names have a negative connotation, with the only exception of Duivelsbrood that
is regularly used in a positive sense as a name for ‘edible fungi’. This is probably due
to the fact that Duivelsbrood in early dictionaries occurs as the ‘translation’ of the Latin
name Boletus, the exceptionally tasty Keizersamaniet (‘Caesar’s mushroom’) (Amanita
caesarea), commonly included in the writings of classical Roman authors. Additionally,
Van Sterbeeck (1675) also attributed a positive connotation to Duivelsbrood for the same
reason.
A small number of sources from the earlier ages mentions the use of fungi for
various purposes connected to daily practice. Judasoor (‘Jew’s ear’) was used in the
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case of various tumours (Lobelius 1581, p. 195). Puffballs and tree-inhabiting fungi
were employed by medical doctors, apothecaries and barbers for staunching blood
(among others Clusius 1601, p.288). In beekeeping, Puffballs were burnt, making use of
the smoke for stunning the bees, before removing the honey or the wax from the nests
(Lobelius 1581, p, 310, Cluyt 1597, p. 114-116). Tree-inhabiting fungi and Puffballs were
also utilized for making tinder. Large Puffballs even served as footballs in childrens’ play
(Clusius 1601, p. 288).
Dodonaeus, Lobelius and Clusius
The early texts in which Dutch names for fungi occurred did not stand alone. They formed
part of a development which emerged in Western Europe at large. Names for fungi as
well as illustrations, occurred for instance earlier in German works than in Dutch ones. In
fact, the earliest Dutch writings were translations of German ones. German predecessors
are Hieronymus Bock’s Kreutterbuch (1st edition 1539) and Leonard Fuchs’ De historia
stirpium commentarii insignes (1542). The latter work was immediately translated into
Dutch in 1543, a translation which is attributed to the then 25 year old Dodonaeus.
Dodonaeus was the oldest of a famous triad of Dutch botanists from the 16th
century. There is no published text in Dutch by Dodonaeus in which he described fungi.
His so-called ‘knowledge’ of fungi was based on the Dutch text which came out in the
reprints of his work in the 17th century (1608, 1618, and 1644), that is, long after his
death. These reprints are in fact compilations by his publisher (Officina Plantiniana in
Leyden and later, in 1644, in Antwerp) of texts by other authors, among which the text by
Lobelius. Dodonaeus did, however, introduce the useful habit of mentioning the names
of all plants in several European languages in his otherwise Latin texts. This habit was
copied by later authors and will certainly have helped in identifying the fungi that were
mentioned by the various authors.
The use of illustrations
An important momentum in the history of the description of fungi is the appearance
of somewhat reliable illustrations. The earliest (and in fact apparently true to nature)
illustration of a fungus in the Netherlands can be found in a Latin monograph about the
Duinstinkzwam (contemporary Dutch name), ‘dune stinkhorn’ (Phallus hadriani).
Its author is Hadrianus Junius, director of the Haarlem Latin School, who on a
walk through the dunes near Haarlem came across this fungus, and – fascinated by its
special appearance – decided to describe it (1564). The illustrations were made by the
Haarlem artist Maarten van Heemskerk. Only a couple of decades later other illustrations
followed in the work of Lobelius (1581).
Lobelius is one of the three main Dutch botanists, next to Dodonaeus and Clusius,
whose work appeared in the second half of the 16th century. In this period, interest in
nature, including a slowly rising interest in fungi, grew in several Western European
countries. In this epoch of the so-called ‘botanical Renaissance’ it was fashionable for
extremely rich citizens to decorate their homes and country houses with expensive
paintings and tapestries depicting plants and animals. In addition, people collected so288
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called naturalia, rare pieces from the enchanted nature of the freshly discovered New
World overseas and from the nature of their own countries, often accompanied by highquality, detailed descriptions. The city of Antwerp in the Southern Netherlands was
the bustling centre of these developments (Egmond 2010, p. 11-21). This city not only
housed the botanists Dodonaeus, Clusius, and Lobelius, but also the famous publisher
Plantijn with his Officina Plantiniana that published among others a large range of
botanical works and dictionaries.
In the 1570’s one of the most magnificent collections of water-colours of the
period, the so-called Libri Picturati, was produced. This collection, printed for the
first time only in 2008, comprises hundreds of water-colours of plants. Among these,
we also find ten water-colours of fungi. Recent research shows that Clusius, the third
famous botanist of the epoch, played a crucial role as a source of inspiration and auctor
intellectualis of this collection. We know that the water-colours, commissioned by his
friend and benefactor Charles de St Omer, were produced in the period between 1554
and 1569 (Wille 1996, p. 73; Egmond 2005, p. 50, 51). Remarkably, book illustrations
based on these water- colours of fungi were only published 10 to 15 years after they had
been painted. They did not, however, appear in the work of Clusius – as would have
been obvious – but in the work of Lobelius in 1581. It is not immediately clear why
this was the case, but it is possible to frame a hypothesis about it. We might assume that
Plantijn as the ‘regular’ publisher of all the botanical works by the three authors would
have had permission to use the water-colours of the fungi for the production of wood
blocks (for printing). The publication of these special naturalia in his books might have
stimulated sales and was simply also a boost for the reputation of their owner, Charles de
St Omer. Subsequently – in the period that Clusius stayed in Vienna – Plantijn might have
requested Lobelius to write an accompanying text to the woodcuts that in the meantime
would have been produced. Together, the woodcuts and the accompanying texts could be
incorporated into the appendix of the planned edition of Lobelius’ Cruydboeck of 1581.
For a conclusive judgement on these matters we need more research on the precise role
that Plantijn’s Officina Plantiniana played in these networks, especially his relations with
Clusius and De St Omer, the owner of the water-colours. Also, more research is required
on the precise role of Lobelius, as the first author of a text in Dutch accompanying the
illustrations of fungi.
In the 1580’s, Clusius - who had played such an important role in the creation of the
aforementioned collection of watercolours, the Libri Picturati – was the first author in
the Low Countries to write a comprehensive study of fungi. In fact, this study concerns a
great number of fungi from Austria and Hungary, where Clusius stayed at that time. It was
published by Plantijn in the appendix to Clusius’ Rariorum plantarum Historia of 1601.
For this edition, several water-colours of practically all discussed fungi were produced
during Clusius’ research, commissioned by Clusius himself. Some of these watercolours
are kept in the University library of Leyden, in the so-called Clusius Codex. In this case,
too, we do not exactly know what happened to the rest of these water-colours. Hunger
(1927, p. 259, 260) and Ainsworth (1976, p. 42) think that the water-colours after which
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the illustrations in the printed work of Clusius in 1601 were to be cut were lost in the
print shop of Plantijn, before the woodcuts could be made. Van Gelder (2011, p. 346347) states that they were lost after the printing process. A comparison of the woodcuts
with the water-colours in the Clusius Codex reveals however that the water-colours must
have been lost before they could have been transferred to the wood blocks. The main
argument for this is that only a small number of the 32 woodcuts in Clusius’ edition are
similar to a picture in the Clusius Codex, whereas in the same Clusius Codex we find
water-colours (the ones that were not selected by Clusius for the book!) of almost all 105
types that are discussed.
Texts in other sources
Fungi were not only mentioned in botanical editions, but also in other sources. In
particular, we can find a few names of fungi in dictionaries, lists of words, and later in
encyclopedia, first in Latin and later also in the vernacular. One of the main authors of
dictionaries was Kiliaan, an eminent linguist who was also associated with the Officina
Plantiniana in Antwerp. In his voluminous multilingual dictionaries from 1562, 1573,
and 1599 a few fungi appeared as well. Remarkably, in the earliest editions Kiliaan
confused two ‘yellow’ fungi. Kiliaan equated Peperlinck and Boletus. Boletus, however,
was the name the Romans used for the famous and much eaten Caesar’s mushroom, a
yellow-orange gill fungus. Peperlinck is the name that was commonly used to designate
the yellow chanterelle, that was eaten a lot in the German countries. In Kiliaan’s later
dictionary of 1599 this error was corrected, and under Boletus we no longer find the
explanation ‘yellow fungus’. Moreover, from various sources the picture emerges that
in the second half of the 16th century the original meaning of the name Boletus for gill
fungus (as the Romans used) shifted to the present name Boletus for boletes with stem
and cap.
Pictures remained an important instrument for making clear what fungi were and for
identifying them. After 1600, people increasingly made use of them, though the woodcuts
were slowly replaced by finer copper engravings, that could reproduce more detail.
Also, the invention of the microscope at the end of the 16th and the beginning
of the 17th century was an important event in the history of fungi and their names, for
this instrument was of great help in gaining more insight into the reproduction of this
mysterious group of organisms. The first one to refer to the microscope in connection
with fungi was Van Sterbeeck in his work of 1675. He inserted a picture of a strongly
magnified image of a mould, made by the English botanist Hooke, who had found this
mould on the leather cover of his ‘marriage book’.
The number of sources – also international ones – which mentioned fungi
strongly increased during this period. Besides botanical works there were also other
sources in which Dutch names of fungi appeared, such as inventory lists of apothecary
utensils, manuals of bee keepers, study books for carpenters, recipe books, etc. All these
sources explained and enlivened the – albeit still limited – use of fungi. Van Sterbeeck is
the first important author of the 17th century to write extensively about fungi in Dutch.
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Van Sterbeeck and illustrations
Van Sterbeeck made ample use of illustrations of fungi in his Theatrum fungorum of 1675,
which, however, also led to accusations of plagiarism. To a large extent, Van Sterbeeck
would have taken over Clusius’ pictures without the correct citations. Among others,
Lütjeharms (1933, p.108-110) and Ainsworth (1976, p. 49) for this reason question the
authenticity of Van Sterbeeck’s work. The accusation of plagiarism is mainly based on
the use of the expression ‘naer het leven’ (‘lifelike’) which Van Sterbeeck regularly
employed in connection with the illustrations. Lütjeharms and Ainsworth state that by
utilizing this expression, Van Sterbeeck tried to hide the fact that in fact he copied a
great number of illustrations by Clusius. The expression ‘naer ’t leven’, however, also
means ‘true to nature’ (Philippen 1930, p. 28), and serves as proof for the reliability of
his information. Moreover, Van Sterbeeck extensively mentions the fact that he used
Clusius’ illustrations and in fact cited Clusius so often, that the accusation of plagiarism
seems to lack solid ground.
After Van Sterbeeck
After Van Sterbeeck, scholars mainly conducted research on the nature, reproduction, and
classification of this difficult group of organisms. In this connection, Linnaeus introduced
the term ‘cryptogams’, in Dutch translation ‘geheim geëcht’ (‘secretly married’), which
evidences that scholars did not know how the reproduction of this group of plants (beside
fungi also mosses, algae, and lichens) actually functioned.
Linnaeus is obviously most famous because of his binomial nomenclature
(Species plantarum, 1753). In his Natuurlijke Historie (37 volumes) of 1783, in the
second volume, 14th ‘Stuk’, Houttuyn is the first to adopt Linnaeus’ nomenclature of
fungi. He gives scientific, Latin names to the fungi, accompanied by a Dutch translation.
The growing scientific approach to fungi as a group and the help of the microscope in
their description by Houttuyn shows that knowledge of fungi had clearly moved beyond
its initial stage in the case of Van Sterbeeck. The voluminous encyclopedias of the
second half of the18th century, such as the various editions by Chomel and Nemnich,
reflected the state of the art. With regard to fungi, Chomel’s Huishoudelijk Woordenboek
(‘Household dictionary’) – published in three versions between 1743 and 1793 – was
based on the main authors (also international ones) of the epoch, sometimes copying
entire passages from Houttuyn’s edition of 1783. The new scientific approach, however,
did not penetrate the official medical literature. Until the 19th century, authors kept
referring to the often outdated use – according to the encyclopedias and authors such as
Houttuyn – of fungi as outlined in classical sources. Authors still mentioned Puffballs
and tree- inhabiting fungi for hemostatics (the staunching of blood), Judasoor (‘Jew’s
ear’) for eye diseases and its infusion for throat problems. German apothecary manuals
even still mentioned the Hertezwam (‘Deer fungus’) as an aphrodisiac.
We do not encounter any new Dutch names for fungi, except the name Huiszwam
(‘House fungus’). Already from the middle of the 18th century onwards, technical
carpentry manuals mentioned this fungus as being most harmful for the wood used for
ships and houses. A second exception is the name Waterzwammen (‘Water fungi’) which
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Houttuyn already employed for ink-caps. It is, however, doubtful whether this name
was commonly used in the Low Countries. Probably, Houttuyn translated the name after
the German Wasserschwämme, which occurred in the work of Jacob Schaeffer in the
1770’s.
Food culture
The main source of information about the consumption of fungi is Van Sterbeeck. In
his small Tractaet of 1668 he referred to three types of fungi, two of which he indicated
with their Italian names pradelli and boleti. His bulky Theatrum fungorum subsequently
described all fungi he knew from his own observation or from the work of other authors.
According to Van Sterbeeck, in his age people consumed fungi in abundance. Among
the edible fungi he mentioned “ghemeyne Campernoelien” (‘general types’), the seemeleire oft goude Fungi (the chanterelle), the various Moerbesie Fungi (various morels),
the Corael-tack and the Geytenbaert (various coral fungi) (Van Sterbeeck 1675, p. 136).
New names for fungi in the period from 1600 to 1900 did not occur in writings
on food culture. However, cookery books, especially those from the middle of the 18th
century which were intended for the higher classes, mentioned Truffels (‘truffles’),
Morilles (‘morels’) and ordinary Champignons (cultivated). Besides, they mentioned
Mousseron or Maseron – borrowed from the French – which refers to the contemporary
Fairy ring fungus, Marasmius oreades. In fact, this name is not unambiguous. In French
we have the mousseron vrai and the faux-mousseron: the first is Calocybe gambosa and
the second name refers to Marasmius oreades.
According to Van Sterbeeck, Italian merchants introduced the habit of eating
fungi to Antwerp. Moreover, he stated that these merchants searched for fungi themselves
in the surroundings of the city in order to sell them. This story is corroborated by Marnef,
who concludes that Antwerp as an internationally important trade centre in the late 16th
century housed around a thousand foreign merchants, among which the Italians formed
the largest group (Marnef 1996, p. 25, 26). There are only a few other contemporary
sources that mention large scale consumption of fungi, but in 1612 Magirus published a
cookery book in Antwerp containing three recipes for preparing Campernoelyen.
In the Northern Netherlands, by contrast, several authors specifically condemned
the consumption of “slijmich duyvelsbroot” (‘slimy devil’s bread’), as the poet Hondius
puts it in his Dapes inemptae, of de Moufe-schans (1621). The entomologist Goedaert
from Middelburg expressed the same opinion in his Metamorphosis naturalis II of 1667
(p. 282, 283), stating that he happily leaves the consumption of fungi to others.
The consumption of fungi was thus in any case limited to the Southern
Netherlands and to the upper classes. Only in the second half of the 18th century and the
first half of the 19th century, did the upper class in the Dutch Republic start consuming
fungi as well. For a certain time, cookery books containing - often the same – recipes with
morels, cultivated champignons and mousserons, published in cities like Amsterdam and
Nijmegen, were fashionable. However, after 1850, the eating of fungi seems to have
gone out of fashion, perhaps also due to among others the cookery book by Gartman
(1814, p. 17, 18) mentioning the danger of poisoning.
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Dialect names for fungi
Inspired by Romanticism, the end of the 18th and the beginning of the 19th century
witnessed a growing interest in folk and dialect language. Though fungi only have a
small part in this development, we do find some interesting occurrences. General names
for fungi are duivelsbrood (devil’s bread’), paddebrood (‘toad’s bread’), dolhondenbrood
(‘mad dog’s bread’), duivelsdrek (‘devil’s dung’), duiveleten (devil’s food’), spokenbrood
(‘ghost’s bread’), or variations thereof. These names particularly occurred in the Southern
Netherlands. Names of species were restricted to edible fungi or particularly striking
examples, such as trompetter (‘trumpeter’) for chanterelle, marille or morille for morel;
veunshout for vuurzwam (‘fire fungus’), and rooker and bult for species of puff balls.
In the northern provinces we do not find any other names beside pödstoul / paddenstoel
(‘toadstool’). The many varieties of names with a connotation of devils, ghosts, toads etc.
make it clear that people were scared by fungi, thinking they belonged to the realm of the
devil, in any case to be avoided at all cost. The only exceptions were certain types that
had a function, were edible, or otherwise drew attention, such as puff balls and morels.
In the North of the Dutch speaking countries this fear and/or disinterest seems to have
been even more widespread. The general folk names for fungi in the Dutch speaking
countries around 1900 were still largely associated with the world of devils, witches, and
sorcerers. In this sense, the situation was not much different from the centuries following
the year 1200.
Chapter four: Diseases of grain
The common Dutch term ‘paddenstoel’ in fact refers to the fruitbody, usually with a stem
and a cap, of the actual fungus. Not all fungi produce such fruitbodies, and those are
hence not instantaneously recognizable as a ‘paddenstoel’. This is particularly true for
Rust fungi and Smut fungi, and in grain these diseases prevent the spikes from producing
healthy grains. There are two main types of Smut (‘Brand’) in grain: one by which the
spike turns into black dust in its entirety, and one by which the casing of the grain remains
intact, but its content turns into black dust. Rust (‘Roest’) mainly affects the leaves. All
types of disease could destroy the grain on a large scale, resulting in famine.
The first mention of these fungi in a Dutch text can be found in Dodonaeus’
Cruyde boeck (1554), which referred to ‘Brant’ as being harmful, and of no use
whatsoever. In Dodonaeus’ time and for a long period after that, diseases of grain such as
Smut and Rust were not viewed as fungi. For this reason, they only received full attention
rather late, when science started to combat these fungi.
A special disease of grain is Ergot of rye (‘Moederkoren’), a black, curved
outgrowth in the grain, especially in rye which during times of famine and in the absence
of better alternatives was consumed on a large scale. Only after decades of research, was
it established that Ergot was in fact the cause of ergotism that sometimes led to epidemics.
This ergotism was named ‘kriebelkoorts’ (‘itch fever’) or ‘St Antoniusvuur’(‘St
Anthony’s fire’) and was accompanied by gangrene.
Ergot of rye was used by midwives for childbirth (earliest mention in 1547 by
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the ‘vroedmeester’ (‘obstetrician’) Rathlauw in the Northern Netherlands). In continental
Europe, it had already received a dubious reputation because of the possible death of
both mother and child. Especially in England and America, however, doctors for a long
time continued to use it, because it could considerably shorten the process of childbirth.
But the use of Ergot was forbidden when it turned out that it was responsible for a steep
rise in the number of stillborn children. Only as a treatment to stop bleeding did Ergot
remain present in the pharmacy. Up until the 20th century, the collection of Ergot grains
provided an extra source of income for country people.
Medical science still uses Ergot of rye in the form of ergotamine (the purified
alkaloid from Ergot). It constricts the bloodvessels of the brain which are widened due
to migraine. Moreover, it is a ‘precursor’ in the manufacturing of LSD.
Despite the long and eventful history of these diseases of grain themselves,
the history of their names is not particularly remarkable. From the very beginning of
their appearance in written sources until the present day, the Dutch names Brand, Roest,
and Moederkoren have remained in use. Only in the 19th century, various new names
surfaced, due to the Romanticists’ interest in folk language and dialect. For Moederkoren
(Ergot of rye) we find the alternative names wulvetand (‘wolf tooth’), beeretand (‘bear
tooth’), hannepoot (‘rooster claw’), zwart Broodje (‘black bread’), duivelaaren (‘devil’s
spike’); for Brand (Smut) and Roest (Rust) names such as stuifauw (‘dusting spike’),
masschel, grijmte, lugge (‘black’), kanker (‘cancer’), zwart (‘black’), vermolseming, and
variations thereof appeared.
Chapter five: Naming and naming motives
In 1581, Lobelius was the first to introduce a division of fungi into edible and non-edible
types. Moreover, he implemented a classification according to habitat (in the woods,
in the fields). Clusius also divided fungi in ‘edible’ and ‘dangerous’ species, indicating
several species within these classes. Van Sterbeeck similarly separated the ‘edible’ from
the ‘non-edible’ species, while giving as much as possible Dutch names to the fungi
he knew. In doing so, his main motive concerns external features such as colour, form
etc. In fact, Van Sterbeeck’s field knowledge of fungi must have been extensive, for
he was capable of determining on the basis of a Latin description of a fungus and a
(rough black and white) illustration which can be found both in Lobelius (1581) and
in Jean Bauhin (1651) that in the case of this fungus there are actually two species
involved. He determines these two species correctly as Andijviepaddenstoel (‘Andive
mushroom’) and Gout geile houte eycke Fungi (‘Golden-yellow oak wood fungus’),
two fungi that nowadays are known as Eikhaas (Grifola frondosa) and Zwavelzwam
(Laetiporus sulphureus) respectively.
Van Sterbeeck was particularly generous in giving Dutch names to fungi. Other
authors, by contrast, clearly did not consider naming as their highest priority. Obviously,
it was more needed for them to classify fungi in a useful way, as had become customary
in the case of plants. A remarkable aspect of naming and classification of fungi during
this period is the ‘naming in a comparative sense’, by means of which Van Sterbeeck also
tried to align ‘his’ fungi with the ones mentioned by earlier and contemporary (mostly
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international) authors. For instance, when discussing the chanterelle (Hanekam), he states
“de welcke Clusius voor syn 8. en Ioan. Bauhinus voor sijne 13. en Casp. Bauhinus voor
sijne 10. sorte [van de eetbare] steldt” (‘which one Clusius mentions as his 8th, Joannes
Bauhin as his 13th and Caspar Bauhin as his 10th species of the edible species’).
Van Sterbeeck can also be considered as the first author to broadly ‘construct’
self-conceived Latin and Dutch names for fungi on a large scale. In that sense, he was an
early precursor of Dutch namegiving that took place on a much larger scale one century
later within a scientific taxonomic system.
The most significant milestone in the history of the taxonomy of fungi was
Linnaeus’ binomial nomenclature in his Species plantarum (1753). Based on this system
each fungus could henceforth receive a name, consisting of two parts, the first part being
the name of the genus, and the second part the name of the species. Together, these two
parts formed the unique name of every species, which made it possible to classify each
fungus. In 1526, the binomial system had already been elaborated by Gaspard Bauhin in
a rudimentary form, but it was Linnaeus who gave it its final, fully-developed form.
In his voluminous Natuurlijke Historie of 1783, Houttuyn followed Linnaeus,
adopting his classification of genera of fungi. Henceforth, also the Dutch names – for
the most part translations from the Latin – consist of the name of the genus combined
with a name of the species, that uniquely refer to one species only. Incidentally, it is to
Houttuyn that we owe the ‘decent’ name of Stuifzwam (‘puff mushroom’) for species of
bovist, as an alternative for what he deemed to be the ‘indecent’ older name of Boveest
or Wolfsveest (‘wolf’s fart’).
Schuurmans Stekhoven’s Kruidkundig Handboek of 1818 built on the South
African mycologist – educated in Germany – Persoon, who had further elaborated the
binomial nomenclature of fungi. In Schuurmans Stekhoven’s case too, the Dutch names
were for the most part direct translations from the Latin. The same holds true for the
Flora batava, the work on which began in 1800. In the course of the 28 volumes that
were published until 1934, around 200 fungi were discussed. Likewise the In Nederland
groeiende Hoogere Zwammen by Destrée of 1901 (ca. 930 species) used Dutch translation
of the Latin names. All these publications are thus based on the scientific, Latin names,
while the Dutch names were essentially direct translations of these.
Folk names versus constructed names
For the period between 1200 and 1900 we can make a clear distinction between on the
one hand folk names or dialect names and on the other hand constructed names for fungi.
Firstly, folk names and dialect names comprise the small number of old Dutch names
that are transmitted by them being mentioned (‘vulgo’) by botanists and others in that
period. Secondly, they comprise words that were discovered by specific dialect research
in Holland and Flanders in the course of the 19th century.
Constructed names of fungi as they arose in more or less scientific classification
systems are based on the idea that every single species of fungus should have its own
distinctive, unique name. That aim is absent in the case of folk names and dialect names.
Research has shown that – analogous to names of plants in ethnobotanical research –
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naming took place on the basis of a classification that was determined by the function of
the name within a cultural context. The Dutch folk and dialect names, too, were given
on the basis of their function within a given cultural context, for instance because of
their function (use, edibility) but also as a symbol of faith and superstition. For fungi this
meant for instance the forbidden and dreaded world of the devil and his accomplices,
which one had to avoid at all cost. The ethno-botanical perspective, for example, also
explains the name tondel, used for both a tree-inhabiting fungus and a puff ball on the
basis of their common function (use to make fire).
The old names for fungi, associated with the realm of the devil, still appeared
in the 19th century in the rural dialects of Flanders and the Southern Netherlands. They
are a strong indication of the fact that fungi used to be strongly embedded in a negative
(Christian inspired) cultural context that was terrifying and had to be avoided. They are,
however, also an indication of the great extent to which folk naming went its own way,
separately from the ‘constructed naming’ that took place in the scientific world.
Naming motives
Fungi can also be investigated from a lexical viewpoint. For the name of a fungus
indicates certain elements that characterize the fungus from a certain perspective, the socalled naming motives. These comprise the aspects that played a role in naming, such as
colour, form, size or texture, the general appearance, or time of appearance of the fungus,
but also its use or other cultural aspects.
The names of fungi can comprise several naming motives. The folk or dialect
names usually contain one or two terms (such as Tondel, Brand or Judasoor). Brand
refers to the result of the disease of the grain, the spoilt spike that looks black and
charred. Judasoor (‘Jew’s ear’) refers (erroneously) to the ear of the apostle Judas in the
Biblical story in which it was said to be cut off. The constructed names can contain more
naming motives, both in the name of the genus and in the name of the species, such as
Heiveldige Knodszwam (Schuurmans Stekhoven 1818, p. 263). In this name we find the
following naming motives: ‘heide’ (‘heath’), ‘veld’ (‘field’), en ‘knods’ (‘club’). ‘Heide’
is a further specification of ‘veld’ as the indication of the habitat. Together they form the
name of the species. ‘Knods’ in the name of the genus is a further specification of ‘zwam’
and refers to the form of the fungus. The unique name of the type of this club fungus
contains in total three naming motives connected with the word zwam. The word zwam
itself has an ancient and ‘forgotten’ naming motive on the basis of sensible naming in
a metaphorical sense, for it is a medieval Dutch word, formed after the resemblance of
fungi with sponges.
This research found four main categories of naming motives, both in folk- and
dialect names and in constructed names: 1) on the basis of perception or observation,
2) on the basis of knowledge and experience, 3) on the basis of faith, superstition, and
magic, and 4) borrowed from another language or in another sense.
By far the largest category are terms based on perception or observation, with
naming motives based on form, design, size, and colour of the fungi, both in a literal
and in a metaphorical sense. Some examples: groot, gesteeld, buylachtig, Polsche
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muts (‘large’, ‘stalked’, ‘bumpy’, ‘Polish cap’), Also naming motives that are based on
knowledge and experience, especially as far as edibility, use or function, growing period,
habitat etc. are concerned, occur frequently, such as bundel, lorken, eetbaar (‘tuft’,
‘larch’, ‘edible’).
Naming motives in the category based on perception or observation, such as
colour or taste, occur both with respect to folk- or dialect names (for example Peperlinck
(‘pepperling’) and with respect to constructed names (for example gemberkleurig
(‘ginger coloured’)). Also naming motives based on knowledge and experience occur
with respect to both kinds of names such as Heiveldige knodszwam (‘heathland club
fungus’) (constructed name) and Drieschling (‘meadow fungus’) (old folk name).
Finally, it should not come as a surprise that the oldest names and also the later dialect
names from the 19th century are best represented in the third category of naming motives
based on faith, superstition, and magic.
The present situation
The long history of fungi in this thesis ends in 1900, but the naming of fungi in
Dutch obviously went on after 1900. A new phase started with the publication of Het
Paddenstoelenboekje (‘The mushroom booklet’) in 1913 by Cool and Van der Lek,
which encouraged the reader to help think of “een geschikten naam” (‘a fitting name’)
for every fungus. At the time, this yielded the name Eekhoorntjesbrood (‘squirrel’s
bread’) for Boletus edulis, which is still in use.
Nowadays, every year new Dutch names for new fungi in Holland and Belgium
are being established by the Vlaams-Nederlandse Namencommissie. Following Cool and
Van der Lek, this committee preferably follows the suggestion of the collector. This
sometimes leads to wonderful constructed names such as Korrelsporig spikkelschijfje
(‘grainy spore dotted disc’), Priemharig sparrenborstelbekertje (‘awl hairy fir brush
cup’) or Steppekoraalzwam (‘steppe coral fungus’)
By now, there are more than 5000 mushroom species in Holland and Belgium
with a Dutch name. In the present age, in which the classification of fungi often must be
changed on the basis of modern DNA research, the scientific name has to be adjusted as
well. It is therefore a good idea to cherish and honour the Dutch name even more, as the
only name ‘one can rely upon’.
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