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Voorwoord
Zo, hè, het is nu wel echt herfst. Ik vind het
’s ochtends vroeg maar koud als ik met de
hond buiten wandel terwijl overdag de
temperatuur nog wel kan oplopen als de
zon schijnt.
De herfstvakanties zijn al weer bijna achter
de rug en aanstaande zondag 31 oktober
gaat om 3.00 uur ’s nachts de klok weer een
uur terug, dus naar 2.00 uur. Wintertijd zoals dat zo mooi wordt genoemd, dan is het
’s ochtends nog wat langer licht maar ’s
avonds ook gelijk een uur vroeger donker
en kunnen om 6 uur ’s avonds de gordijnen
al dicht.
Nou ja, tijd om naar binnen te keren, lekker
bij de warme kachel, kaarsjes/waxinelichtjes aan.
En er komen weer gezellige dagen aan, Sint
Maarten de elfde van de elfde en de eerste
zaterdag hierna, 13 november, zal Sinterklaas weer in het land aankomen.
Wij hebben ons de afgelopen maand ook
wel weer vermaakt. Wandelen in Mantigerzand, tussen de jeneverbessenstruiken

die daar volop groeien en over de hei en
dat op een zonnige middag.
Op de foto een wesp- of tijgerspin. Met
haar opvallende geel-(wit)-zwarte strepenpatroon lijkt ze wel uit te schreeuwen ‘Hier
ben ik, heb je mij gezien?!’
En we hebben met een stel stoofjes gemaakt van zinken emmers met klei gemengd met stro bekleed en een gat uitgezaagd onder in de emmer, een rooster onderin waar het hout op komt en onderin
verzamelt zich de as.
Met de handen in de klei, aan het eind van
deze junior zie je een serie foto’s van het
maakproces en een link naar een Azerbeidzjaans filmpje wat ons op het idee bracht er
zelf eentje te willen maken.
Van de week zijn we met een stel aan het
kokkerellen geweest buiten en heb ik een
heerlijke zuurkoolschotel in de wok gemaakt op mijn stoofje. Op de foto’s hieronder zie je mijn stoofje in gebruik.
We hebben weer een leuke junior voor jullie samengesteld, veel leesplezier.
Barbera
Foto’s stoofje Anneke Bleeker©
Reageren?
Mail barbera@project7-blad.nl
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Madeliefje

te zien dat als zij een beetje dicht zijn onmiddellijk open gaan en drijven als waterlelies.

Madeliefjes kunnen we ook nu in oktober
nog overal tegenkomen. Lieve kleine
bloempjes.

Meebakken op koekjes, ook zo leuk. Gewoon één bloempje op een koekje, het zijn
de kleine details die het hem doen.

De bloempjes en blaadjes zijn eetbaar. De
groene blaadjes kun je net zo presenteren
als veldsla.

Anneke

De bloempjes doen het leuk op alle maaltijden en vooral op een soep is het zo leuk om
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Hoe je via gedachtenkracht gezond
kunt worden en blijven
Heb jij dat ook wel, dat je van die gedachten hebt ‘dat kan ik niet’ of ‘dat lukt me
niet’?

Enig idee, hoe je aan die gedachten komt?
In de eerste 7 jaren van jouw leven leer je
allemaal dingen voor het eerst. Dat zijn belangrijke jaren.
Als baby word je zuiver en schoon geboren,
zonder de gedachte dat je dingen niet kunt.
Je leert jezelf dat lachen en huilen de aandacht trekt, jezelf omdraaien, daarna zitten, staan en lopen. Door jouw omgeving
begin je te zien wat wel of niet acceptabel
is.
Die omgeving is heel belangrijk. Word je
gestimuleerd en krijg je complimentjes of
aanmoediging? Of wordt jouw gedrag of
kunnen afgekraakt en bekritiseerd?
Als er vaak tegen je wordt gezegd dat je iets
niet kunt of iets niet mogelijk is, dan gaat
deze gedachte als een overtuiging vastzitten in jouw brein.
Vanuit die gedachte krijg je een gevoel en
ervaar je daarna een emotie. Je kunt gedachten niet vastpakken en toch zijn ze er

en hebben veel effect. Ze lijken in je hoofd
te zitten als een soort stemmetje, fotootje
of filmpje. Het kan een herinnering zijn of
een verwachting of een fantasie.
Een voorbeeld
Je hebt heel erg je best gedaan op een tekening of een project voor school. Je
denkt… ‘hier krijg ik vast een mooi cijfer
op’. Dan blijkt, dat je de opdracht helemaal
verkeerd begrepen hebt en daardoor krijg
je een laag cijfer.
Er beginnen gedachten te stromen. Je voelt
dan misschien frustratie, boosheid of verdriet (gevoelens) en de reactie van jouw lichaam (emoties) is huilen, schreeuwen,
rood worden, stampen, bleek worden
en/of stil worden.

Een trauma uit je leven
Uit het voorbeeld zie je dat je lichamelijke
reacties krijgt vanuit gedachten. Nu was dit
een voorbeeld over school, maar je kunt
ook dingen in je leven meemaken die een
reactie geven in het lichaam.
Bijvoorbeeld het meemaken van de scheiding van jouw ouders, het pesten door de
andere kinderen of misschien jouw lievelingshuisdier moeten missen.
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Dat noemen we een trauma. Een trauma
kan dus helemaal via jouw gedachten doordringen in jouw lijf. Daar kan het een blokkade geven, waardoor er een klacht of een
ziekte kan ontstaan. Het gaat erom hoe je
in je hoofd hiermee omgaat.

Mijn boekentip deze keer: Gedachtekracht, voor als je nieuwsgierig bent naar
wat je gedachten voor je kunnen doen. Geschreven door Nicole Hage (ISBN 978-90818923-1-5). Tot een volgende keer!

Op het raam van mijn praktijk staat een
bordje met de volgende tekst: Hoe de wind
waait in je leven, kun je niet bepalen, maar
hoe je je zeilen zet, maak je zelf uit.
Dus gooi het roer om van jouw bootje en
laat het de andere kant opvaren…richting
het positieve. Het gaat er dus om hoe je het
beleeft en of je het kunt accepteren wat er
is gebeurd of dat je iets kunt veranderen
aan de situatie. Dit begint allemaal met gedachten en denken.
Zet negatieve gedachten om
Door gedachten de andere kant op te laten
denken (het omdenken) kunnen we onszelf
dus gezond houden. Gedachten zijn immers ook trillingen en frequenties en dus
energie.
Laat positieve energie (mooie gedachten)
door je heen stromen. Positieve gedachten
houden je trilling hoog en….ziektekiemen
hebben een lage trilling en vinden het niet
fijn in een omgeving met een hoge trilling.
Het mooie is, dat als je al ziek bent, je jezelf
ook met gedachtenkracht weer gezonder
kunt denken. Je zet je zelfhelend vermogen
op volle kracht.
Lukt het niet?
Soms lukt het niet om positieve gedachten
te denken, dan zit er een emotie heel
vast…een blokkade. Vaak is dat al iets heel
ouds, soms uit de generatielijn van opa en
oma of uit een vorig leven. Soms heeft het
met jouw geboorteproces te maken.
Dan kan ik daarmee helpen met de NEI-methode (ook voor hele jonge kinderen via de
ouders). Wil je daar meer over weten, mail
mij dan gerust.

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s en pixabay

_________________________

.
Een lieverdje in onze tuin
Anneke
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Er zijn nog steeds
teunisbloemen te vinden

Ondanks dat het al echt herfstweer is kunnen
we nog steeds genieten van teunisbloemen.
Ze bloeien niet meer zo uitbundig als in de zomer maar toch...
Een enkele bloem doet het al heel gezellig op
een maaltijd. Vrolijk geel, daar worden we blij
van.
Fantastisch toch een paar bloemen op je bord?
Genieten!

Anneke

__________________________

Foto Anneke Bleeker©
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De tamme kastanje
- Castanea sativa,

Net als voorgaande jaren ben ik weer naar
het bos gegaan om tamme kastanjes te
zoeken.
In mijn provincie in Friesland zijn de tamme
kastanje bomen moeilijk te vinden.
Ik heb dichtbij Drachten een aantal ontdekt, maar dit jaar vond ik de oogst wel erg
tegenvallen.
We kwamen met één kilootje thuis, maar
alras bleek dat er heel wat kastanjes niet
eetbaar waren.
Of dat nu komt door het vochtige weer van
de afgelopen maanden?
Wie weet het?
We hielden gelukkig nog iets over waar ik
het volgende mee deed:
Kastanjes koken
Kastanjes bakken
De kastanjes kun je in een teil met water en
baking soda gemakkelijk reinigen.
Daarna snijd je met een scherp mesje een
inkeping in de kastanje, zodat ze makkelijker gekookt kan worden en je daarna gemakkelijker de schil eraf kunt pellen.
Ik heb ze ongeveer 10 minuten gekookt.
Op de foto’s zie je hoe ze er dan uit komen
te zien.

Gewassen en rauw

Gekookt
Ik heb een ander deel van de kastanjes gebakken in plantaardige olie.
Eerst maakt je de kastanjes schoon.
Daarna inkepen en proberen om de schil
helemaal te verwijderen.
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Soms blijft er een vliesje zitten, dat geeft
niet, het is ook eetbaar.
De kastanjes heb ik net zolang gebakken tot
ze een beetje bruin kleurden.
Ze werden hierdoor zelfs een beetje crispy.

Als ik moet kiezen tussen gekookt of gebakken?
Dan ga ik voor gebakken kastanjes. Heerlijk!
Tamme kastanjes zijn rijk aan koolhydraten, kalium, magnesium, mangaan, koper,
onverzadigde vetzuren, vitamine B1, 2, 5, 6
en fytosterinen, die het cholesterolgehalte
kunnen verlagen.
Het is dus fantastisch om tamme kastanjes
te eten.
Voor wie ze niet gaat zoeken maar wel wil
gaan eten, biedt de biologische markt nog
een uitkomst.
Ik zie ze daar ook ieder jaar te koop liggen.
Ik hoop jullie interesse gewekt te hebben
voor de tamme kastanje en zeg alvast:
Eet smakelijk!
Piteke van der Meulen

__________________________
Rauw .

Verschil tamme en
wilde kastanje

Gebakken

De tamme soort herken je vooral aan de bolsters met lange stekelige naalden zoals een
egel. De kastanjes van de eetbare kastanjeboom zijn niet helemaal rond, maar meer ovaal
of druppelvormig. Aan de bovenzijde hebben
ze een platte kant met een klein wit pluimpje.
In de bolsters zitten soms tot wel drie kastanjes!
Wilde- of paardenkastanjes herken je aan de
bolster die zichtbaar kortere stekels heeft dan
de tamme variant. Deze prikken niet zo erg. In
de bolster zit vaak maar één kastanje, die bijna
helemaal rond is.
Lees via deze link verder:
https://stempher-flevogroen.nl/het-verschiltussen-tamme-en-wilde-kastanjesherkennen/
.
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Foto’s Anneke Bleeker©
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Zuringsoep

Zuringsoep is geen nieuw idee. In Friesland komt het al voor in de oudere receptenboeken.
Daar kun je natuurlijk zelf allerlei variaties
op maken; dit recept is spontaan ontstaan.
Een flinke hand verse geplukte jonge zuringbladeren (familie van de rabarber) zijn
ook nu nog te vinden. Er zijn diverse soorten zuring, allen zijn eetbaar.
Als vet ging ghee (geklaarde boter is een
andere benaming) in de pan, gesneden
uien, kurkuma, zwarte peper en Keltisch
zeezout.
Dit alles goed doorroeren en even roerbakken.
Water erbij en aan de kook brengen
waarna de grof gesneden zuringbladeren
werden toegevoegd.
Dit alles lieten we even een paar minuten
zachtjes koken voordat de staafmixer door
de soep ging.
Een rode paprika in fijne blokjes gesneden
voegden we op het laatste moment in de
kommetjes aan de soep toe.

Extra noot: Met welk vet je begint maakt
natuurlijk niets uit. Kokosvet is ook een
mooie optie.
Anneke
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Fenegriek – Trigonella foenum-graecum
Mijn stuk kaas met fenegriek is op, jammer,
ik hou ervan. En zo kom ik op het idee om
Fenegriek eens een beetje te belichten. Zie
daar, er gaat weer een wereld open ☺.

met zijn tweeën in de bladoksels en ze zijn
zacht behaard. Na de bloei, ongeveer in
September, vormen zich smalle, lange, gebogen peulen van zo’n 8 á 10 cm met een
scherpe punt die naar boven gericht is.
Wanneer de zaden rijp zijn springen de
peulen met 2 kleppen open.
De zaden van Fenegriek zijn lichtbruin en
gedeukt. Als we naar de signatuur, de
handtekening van de plant, kijken dan zien
we wit-gele bloemetjes, harmoniserend
voor de lever en reguleert de bloedsuikerspiegel.

Foto: Fenegriekkaas van Ekoplaza
De naam Fenegriek is een verbastering van
Foenum-graecum dat is lekker simpel.
De vertaling is Grieks hooi, foenum van het
Latijnse hooi en graecum betekent Grieks.
Trigonella betekent in het Latijns; tri-drie
en gonia-hoekig. Driehoekig…… het zijn
niet de zaden…… maar het zouden wel de
bladeren kunnen zijn die staan met drie bij
elkaar in een driehoekige vorm.
Fenegriek is een éénjarige plant die ongeveer 50 cm hoog kan worden en heeft een
scherpe geur.
Fenegriek heeft een penwortel die opzij
loopt/groeit. De stengel is dun en rechtopstaand met daaraan de afwisselend
staande blaadjes.
De blaadjes bestaan uit drie blaadjes net als
bij klaver, ze zijn alleen smaller, langwerpiger en getand dat wil zeggen ze hebben een
kartelrandje.
In Juni / Juli verschijnen de bloemen; deze
zijn vlinderbloemig en witachtig tot geel
van kleur. Je vind de bloemetjes alleen of

Wit is ontsteking remmend, sterke geur
verwijst naar werking op de psyche.
Peulen die openspringen harmoniseren ongeduld, peulen omhooggericht – optimisme. En deze vind ik ook heel leuk: de
drie blaadjes op 1 steel verwijzen naar de
drie-eenheid, vereniging van lichaam,
geest en ziel.
De penwortel geeft aan dat het aardend
werkt, maar deze gaat wel om een
bochtje…..
Het nageslacht dat boven de ouder uitsteekt, dus het zaad in de peulen dat boven
de plant uitsteekt geeft aan dat de plant
werkt als een kosmische antenne.
Wat weer een bijzondere plant. Fenegriek
helpt om aan te sterken en bij ondergewicht. Heel vroeger werd het gebruikt door
vrouwen om er wat molliger uit te zien. Het
is eetlust opwekkend en verlaagt de bloedsuikerspiegel. Het werkt tegen heel veel
soorten ontstekingen, in mond, darmen,
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bij veel medicijn gebruik omdat het de opname van medicijnen beïnvloed.
Als gezonde bittere smaakmaker wordt het
toegepast in de Indiase keuken het heet
daar Kasuri Methi, dit is het gedroogde blad
van Fenegriek. Ja en hier dus ook in de kaas,
lekker hoor☺

Marja Frederiks
Foto’s Wikipedia

__________________________

Geluk
weefsel, fijt of vingertop ontsteking enz.
Het helpt ophoesten van slijm, is goed bij
bronchitis, keelpijn. Verlaagt het cholesterol gehalte en de bloeddruk en werkt bij
spierpijn, jicht en artritus.
Het kan ook als dier geneesmiddel worden
ingezet voor dezelfde kwalen als bij mensen. De oude Grieken mengden Fenegriek
door het hooi van hun paarden en dit
wordt nog steeds gedaan. Google maar
eens echt interessant☺
Fenegriek voor mensen als geneesmiddel
wordt toegepast als thee of tinctuur. Het
meest wordt het zaad gebruikt maar de
jonge bloeiende toppen (Juni-Juli) kunnen
ook gebruikt worden.
Er zijn nog wel een paar puntjes waar je rekening mee moet houden Fenegriek niet
gebruiken bij bloedverdunners, diabetes
(het werkt bloedsuikerverlagend) en niet

Hoefijzers staan voor geluk. Je kunt ze ook
vaak afgebeeld zien op oude nieuwjaarskaarten.

Een hoefijzer moet je altijd ophangen zoals
op deze foto te zien is, met de opening naar
boven.
Wanneer je de opening naar beneden
hangt dan stroomt het geluk weg en met de
opening naar boven vang je het geluk op.
Baat het, schaadt het niet.
Anneke
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Je eigen dennenboom
Soms kom ik iets tegen en denk dan oh wat
leuk, opslaan in de map voor de junior. Zo
ook dit onderstaand verhaal. Ik heb het nog
niet uitgeprobeerd, lijkt me leuk om wel
een keer te gaan doen, op zoek dus naar
een mooie dennenappel
• Ga naar het bos en zoek een mooie
dennenappel en neem deze mee.
• Zet de dennenappel thuis in een pot zodat het meeste eruit springt.
• Geef elke dag een kleine hoeveelheid
water, omdat overtollig water de dennenappel doet rotten.
• Na een tijdje verschijnt er een kleineboom.
• Gefeliciteerd , ze zijn net begonnen met
de zuurstofproductie en je hebt een
stuk bos in je eigen huis..
Je doet iets voor de natuur, en je zult zien
wat de natuur doet voor jou.
Met dank aan degene die dit deelde op
facebook.
Barbera

Waarom de duivel
zijn tanden in het
riet heeft gezet

De duivel heeft lang geleden zijn tanden in ieder rietblad gezet, uit razernij over een verloren wedstrijd met God. Het bewijs hiervoor
vormen de drie kleine puntjes die midden op
het lange smalle rietblad zichtbaar zijn en worden daarom ‘duivelsbeet’ genoemd. Riet is een
schitterend en bijzonder gewas. Hoe deze plant
op aarde is gekomen vertelt deze oude legende
met een knipoog, luister:
Toen God de aarde in zes dagen had geschapen
rustte Hij op de zevende dag. De week erna verbeterde Hij nog her en der wat aan de Schepping, maar toen was alles klaar. De eerste paar
weken vond God het heerlijk om in alle rust te
genieten van de prachtige Schepping, maar
daarna begon Hij zich te vervelen.
Na die dagen bleek niet alles perfect, er liep
een kwaad rond. De duivel kon het niet hebben
dat God zo’n prachtige wereld had gecreëerd
en hij saboteerde de boel zo nu en dan. Door
duivelse streken jeukten sommige planten heftig na aanraking en kwamen er doornen aan de
rozen. Maar ook de duivel verveelde zich zo nu
en dan.
Natuurverhalen Els Baars

Lees hier het verhaal verder: https://natuurverhalen.nl/2020/08/19/het-riet-ende-duivelsbeet/
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Versierde toastjes...
Het is leuk en ook lekker, om je 'standaard
toastje' op te sieren met een vers
(bloem)blaadje.

Dit verhoogt het 'het-oog-wil-ook-wat-gevoel' en het geeft iets extra's voor je
smaakpapillen. Veldkers is ook zo'n plantje
dat een toastje net een extra boost geeft.
Je kunt veldkers ook combineren met andere oogst uit je tuin, zoals de bloemblaadjes van de Oost-Indische kers, de zaden van
de Oost-Indische kers (ragfijn gesneden) en
de bloempjes van het Viooltje.
Anneke

__________________________
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"Lampionnetje
Lampionnetje
schijnt als een zonnetje
schijnt als een lichtje
op ieders gezichtje".
(De schrijver van dit versje is mij onbekend).
Een fijne dag toegewenst!
Groetjes, Gina

Wie weet hoe het komt dat het oranje van
het lampionnetje verdwijnt en er een nerfskelet overblijft? Hoe noem je dat proces?
Moeilijke vraag, misschien kan iemand je er
bij helpen. Veel succes.
Oh en ehm oeps er zijn ook wat schrijffoutjes in de tekst op deze afbeelding
Kun jij ze vinden?
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__________________________

Vier seizoenen: Het
‘Wilde’ Genieten
Verschenen zijn inmiddels:
Het ‘wilde’ genieten – Voorjaar
Het ‘wilde’ genieten – Zomer
Het ‘wilde’ genieten – Najaar
Het ‘wilde’ genieten – Winter
De boeken tellen allemaal 155 pagina’s.
De eerste pagina’s bevatten wat meer algemene informatie; het overgrote deel van
het boek bestaat uit recepten.
Het zijn geen kant-en-klare, tot op de milligram afgemeten recepten, het zijn eerder
handreikingen naar en uitdagingen tot hoe
jij ‘wilde’ groenten, kruiden, bloemen en
vruchten kunt gebruiken in de keuken.
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De boeken kosten € 24,95 per stuk, inclusief verzendkosten
Doorlopende aanbieding:
• 4 boeken Het Wilde Genieten
Voorjaar, Zomer, Najaar en Winter
en twee kaartensets B, C of D van
elk 10 kaarten voor de prijs van €
99,95 (ipv € 129,80)
• 1 boek met kaartenset B, C, of D
voor € 34,95 (ipv 39,95)
Voor adressen buiten Nederland vragen
wij een bijdrage in de verzendkosten. Deze
kan namelijk enorm variëren. PostNL rekent diverse tarieven voor verschillende
landen.
Kijk op onze site project7-blad.nl of mail
barbera@project7-blad.nl voor meer informatie

Nieuwe Ansichtkaarten
‘Een lichtje voor jou…’ is algemeen en kan
aangevuld worden met een tekst passend
bij de persoon die de kaart gaat ontvangen.
Heel bewust hebben we er voor gekozen
geen ‘Prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar’ op de kaart te plaatsen.
Deze kaarten zijn algemeen te gebruiken
maar ook in december als je iemand juist
dan een kaart wilt sturen.
10 kaarten, 5 stuks van elk voor € 15,00 euro,
bestellen bij barbera@project7-blad.nl
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Paddenstoelen zoeken
is verslavend, het
geeft energie én
rust
We kregen onderstaand verhaal aangereikt
door een van onze lezers en delen dit graag
met jullie. Gelezen in de NRC:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/08/
kan-het-kwaad-om-zelfgeplukt-fruit-ennoten-uit-de-natuur-te-etena4061184?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=nrcvandaag&utm_content=&utm_term=20211009
Speuren Of ze het nou wil of niet, Judith Eiselin is altijd op zoek naar paddenstoelen.
Het geeft energie én rust. Al zoekend ga je
op in de omgeving en verdwijnt de tijd.

Vliegenzwam. Illustratie Getty Images
Snel, snel, snel fiets ik door de binnenstad,
ik moet opschieten, anders kom ik te laat.
Maar dan, ineens, sta ik vol op de rem: in
mijn ooghoek dook iets op, zomaar tussen
de stoeptegels. Geschubde inktzwammen!
Drie rijen, als kinderen op een schoolfoto,
de een wat groter dan de ander.
Hun langwerpige bolle hoofden zijn nog
mooi gesloten, de zwarte substantie waaraan ze hun naam te danken hebben, druipt
er nog niet uit. Ik haal een mesje uit mijn
tas en fiets even later nog sneller verder,

maar nu, ondanks de haast, gelukzalig
grijnzend. Vanavond eet ik inktzwammensoep.
Al zoek ik niet naar paddenstoelen, ik zoek
altijd naar paddenstoelen. Het is een
tweede natuur. Overal zit mycelium, een
netwerk van schimmeldraden, in de grond.
Onder elk parkje, alle veldjes, in het bos en
het stadsplantsoen, in de duinen, maar ook
onder de stenen van de binnensteden en
onder het asfalt – over de hele wereld. Paddenstoelen schieten her en der tevoorschijn, zie je als je er eenmaal oog voor
hebt. Ze zijn er ook altijd, anders dan veel
mensen denken, in elk seizoen. Al zijn ze
nu, in de herfst, het meest talrijk en het gemakkelijkst waar te nemen.
Paddenstoelen zoeken, of je ze nu gewoon
wilt bekijken of op wilt eten, is verslavend.
Het is zoiets als je vergapen aan wat buiten
bloeit, of als vogels kijken. Maar bloesems
verdwijnen, vogels vliegen op, waar paddenstoelen, al is hun levensduur kort, zich
niet verroeren. Afgezien van heksenboter,
een glanzende, diep gele slijmzwam, die
kan ‘kruipen’. Heksenboter beweegt als
een stofzuigertje door het bos, terwijl het
micro-organismen verorbert.
Paddenstoelen zoeken geeft energie én
rust. Ingespannen turen werkt niet, je moet
je ogen ontspannen laten dwalen langs de
grond, en vooral niet snel lopen. Paddenstoelen zoeken is anti-haast, anti-opgejaagd zijn. Al paddenstoelen zoekend ga je
op in de omgeving en verdwijnt de tijd. Je
hebt geen afleidende gedachten meer, je
zintuigen staan aan en open. Mutsig of
zweverig is het niet, want je bent ook op
jacht, en dat maakt buitengewoon gelukkig. O, wat een verrukking als je op een boleet stuit, of een amaniet, half uit zijn beurs
gebarsten, uit de grond ziet komen. Als je
een kudde fluweelpootjes treft of oe, een
troepje prachtvlamhoeden: veel paddenstoelen zijn een lust voor het oog.
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er altijd was, is en zal zijn, wat wij mensen
ook uitvreten, biedt de mens dat allemaal.
En, nog een voordeel, als het regent denk
ik niet bah, maar: ha, wat fijn voor mijn
gabbertjes.

Geschubde inktzwam. Illustratie Getty Images
Het wordt nooit eentonig tussen al dat gezwam. De hoeveelheid soorten, vormen,
kleuren is immens. Elke nieuwe soort is een
feest, en zelden een feest van herkenning.
Wie voor het eerst reuzenbovisten aantreft
in een weiland, weet niet wat ’ie ziet. Zijn
er gigantische eieren uit de hemel gevallen? Je vergapen doe je je ook aan de knolparasol. De ene dag is dat net een trommelstok, de volgende dag heeft hij een hoed
ter grootte van een elpee. Soms steekt een
boom vanuit een holte ineens zijn tong
naar je uit: dat is de biefstukzwam, dieprood en vlezig. Hier en daar is een omgevallen boom besprenkeld met glanzende porseleinzwammen, doorschijnend wit.
Het is altijd weer geweldig als je er een of
meerdere ontwaart, verstopt onder struweel of bijna wegvallend tegen de ondergrond – vaak is het alsof ze je al glimlachend stonden te bekijken, met je gescharrel.
Naast triomfen biedt paddenstoelen zoeken ook aldoor teleurstellingen. In principe
keren veel soorten elk jaar op dezelfde plek
terug, maar evengoed kan een laan die vorig jaar helemaal vol stond met kabouter
Spillebeen-woningen, een jaar later leeg
blijven. Paddenstoelen zoeken is dus ook
spannend. Ik kikker ook daarvan op, het
stemt op een goede manier nederig.
Verassing, verwachting, vervulling, en een
prettig besef van het eigen er-zo-heel-veelniet-toe-doen: het paddenstoelenrijk, dat

Eikhaas. Illustratie Getty Images
De liefde voor de paddenstoel heeft in mijn
geval ook te maken met liefde voor het
Zweedse kinderboek en mijn opvoeding. Ik
vermoed dat het door mijn moeder en Astrid Lindgren komt dat ik de droom om paddenstoelen te zoeken zo lang ik me kan herinneren, koesterde. In Lindgrens boeken
betrekt een roversdochter een grot in het
woud en overleeft op wat ze daar aan
voedsel vindt. Dorpskinderen trekken al
foeragerend met mandjes door het bos – in
Zweden is dat doodnormaal. Ook was ik als
kind al dol op champignons, die mijn moeder weleens inmaakte. Ze vertelde erbij dat
de lekkerste op mergel groeiden, in grotten
in Limburg. Mijn allereerste zelfgeplukte
paddenstoelenmaal bestond jaren geleden
uit eekhoorntjesbrood en heksenboleten in
Småland, de Zweedse provincie waar Lindgren vandaan kwam en die geen enkele
overeenkomst vertoont met de gelijknamige kinderafdeling in Ikea.
Sindsdien had ik het geluk in Nederland bij
toeval tegen een andere paddenstoelenknurft aan te lopen, die mijn beste vriend
werd. Hij scharrelde al in zijn jonge jaren
zijn kostje bijeen en nam mij op sleeptouw,
leerde me soorten onderscheiden, wees
aan welke paddenstoelen eetbaar waren
en waar het wel was toegestaan om een
beetje te plukken.
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Ik kocht een goede veldgids (aanraders zijn
bijvoorbeeld De grote paddenstoelengids
van Ewald Gerhardt en de veldgidsen van
de KNNV) en ging, intussen compleet gegrepen, op zoek naar nog grotere kenners.
Mijn paddenstoelenliefde bracht me in de
loop der jaren op bijzondere plekken, tot in
het binnenland van Griekenland aan toe.
Elke dag dwaalden wij, deelnemers aan
deze groepsreis, uren door het woud. We
bereidden onze vondsten tussen de middag op een vuurtje langs een beek, aangevuld met wilde kruiden. We vonden er bijvoorbeeld melkzwammen, truffels (met
een truffeljager en zijn hond) en de allerlekkerste paddenstoel die ik ken: de keizersamaniet. Die komt in Nederland niet
voor.
Paddenstoelen die je nu zou kunnen treffen
Vliegenzwam
Rood met witte stippen.
Zwavelzwam
Geel-oranje waaier, later wit, aan een loofboom.
Elfenbankje
Rozetten in etages op dood hout, wit,
beige.
In veel landen, zoals in Scandinavië, maar
ook rond de Middellandse Zee en in het
voormalig Oostblok, is paddenstoelen kennen en ze plukken voor consumptie iets
doodgewoons. Iedereen kan en doet het.
In Nederland, en bijvoorbeeld ook Engeland, bestaat die traditie niet of nauwelijks.
Het gold in onze streken vroeger als armeluisvoer, modderig, laag bij de gronds: het
was natuurlijk gratis.
Mensen zijn hier dan ook dikwijls onbekend met, en zelf een beetje bang voor
paddenstoelen. In de biologische paddenstoelenkraam Portabella van Natascha Rothengatter en Julia Bos, op de biologische
markt in Haarlem, Amsterdam en Zutphen,

waar ik een dag per week werk, vergapen
mensen zich bij voortduring aan onze uitstalling. Velen deinzen in eerste instantie
terug voor de wilde soorten en vragen na
aankoop nog even extra na of er écht geen
gevaar van vergiftiging dreigt – wel met van
verwachting glinsterende ogen.
Mensen hebben lang niet begrepen wat
paddenstoelen waren, en hoe ze ‘werkten’.
Zwammen duiken ineens op, soms in groten getale, en zijn even plotseling weer verdwenen. De link met hekserij, met duistere
magie, lag voor de hand. Pas met de uitvinding van de microscoop kwam de verklaring. De ‘boom’ van mycelium, het schimmeldradennetwerk waar paddenstoelen
aan groeien, zit verstopt onder de grond.
De vruchtlichamen van die boom zijn de
paddenstoelen. Het plukken ervan schaadt
dus niet, net zomin als bij appels, tenzij je
als een dolleman alles uit de grond gaat
staan rukken natuurlijk (ontbossing en bemesting zijn wel echt schadelijk, en natuur
is schaars in dit land).
Paddenstoelen zijn fauna noch flora, ze
vormen een aparte categorie: fungi. Er komen in Nederland rond de 5.000 soorten
paddenstoelen voor: met de hele kleintjes
– met het blote oog soms niet eens waarneembaar – meegerekend zelfs 8.500.
Wanneer je zelf wilt gaan plukken, is kennis
van zaken absoluut een vereiste. Lees in
een gids vooral de teksten: foto’s zijn bedrieglijk. Een paddenstoel van een en dezelfde soort kan enorm in kleur en vorm variëren, afhankelijk van zijn leeftijd en de
weersomstandigheden.
En ja, een deel van de paddenstoelen in Nederland is giftig, een aantal zelfs dodelijk,
zoals de vrij algemeen voorkomende
groene knolamaniet. Andere soorten kunnen je hevige buikpijn bezorgen of kotsmisselijk maken. Toch kun je elke soort gerust
wel proeven, mits je het hapje daarna meteen uitspuugt. Geur en smaak verraden

21

over het algemeen veel. Paddenstoelen zoals de bittere boleet, de karbolchampignon
en de braakrussula heten niet zomaar zo.
Paddenstoelen plukken is in ons land op de
meeste plaatsen verboden, er staan fikse
boetes op, maar er zijn gebieden van
Staatsbosbeheer waar wat meenemen,
maximaal 250 gram, is toegestaan. Zelf
pluk ik paddenstoelen waar niemand er last
van heeft of ze mist, in de stad, op vage
veldjes, op parkeerplaatsen aan bosranden
en ook weleens op, jawel, een begraafplaats. Eng of vies vind ik paddenstoelen
persoonlijk nooit. Bij twijfel over de giftigheid, hoe licht ook, laat ik ze staan.
Begin dan met paddenstoelen zoeken, zonder ze meteen te willen eten, en doe eerst
de nodige kennis op.
Hoe meer je over paddenstoelen leert, hoe
meer je je verwondert. De ene vraag lokt
de andere uit. Er zijn paddenstoelen die samenwerken met flora. Die soorten leven in
een symbiose met een boom: voedingsstoffen worden uitgewisseld. Zo werkt het
bijvoorbeeld bij cantharellen, gele stekelzwammen (beter bekend als ‘pied de
mouton’) en de dikwijls opvallend gekleurde russula’s. Andere paddenstoelensoorten zijn satropoof, die leven op dood
hout en ruimen als het ware het bos op, zoals oesterzwammen en shii take. Weer andere soorten zijn parasitair, moordenaars
van hun gastheer, zoals de tonderzwam.
Waar ik tenslotte persoonlijk nog extra van
geniet, zijn paddenstoelennamen, niet zozeer de Latijnse, ook mooi, maar vooral de
Nederlandse. ‘Lila dikvoet’ klinkt als de zangeres van een bandje van bedenkelijk allooi, ‘lorkenslijmkop’ is een goed scheldwoord en ‘harig saffraanoortje’ klinkt als
een tedere loftuiting . Het is vrolijk stemmend en ja, geruststellend dat de zadelzwam daadwerkelijk op een zadel lijkt. Dat
de hoeden van eekhoorntjesbrood op

bruine bolletjes lijken en dat er soms afdrukken van knaagdierentandjes instaan.
Bent u al aangestoken? Begin dan met paddenstoelen zoeken, zonder ze meteen te
willen eten, en doe eerst de nodige kennis
op. Van elke categorie zijn er soorten eetbaar, maar andere juist weer niet, en ze lijken erg op elkaar. Eerst leren, dan kijken of
je ergens mag plukken, en pas bij volledige
zekerheid en toestemming (in geringe hoeveelheid) aan het plukken slaan dus.
Voor de beginnende paddenstoelenzoeker
vormen de boleten de beste start. Die zijn
het makkelijkst, niet over het hoofd te zien:
ze lijken op paddenstoelen zoals een kind
ze tekent. Leer daarna wat plaatjeszwammen zijn, met sporen of lamellen. Vlak vervolgens de buikzwammen niet uit, alweer
een heel nieuwe ervaring. Bij sommige
soorten komen, als je erop drukt, in een
kort pufje de sporen eruit, als rook. Leer
dan ook stekelzwammen onderscheiden,
met haartjes onder de hoed als een spijkerbedje. Waag u tenslotte aan de zakjeszwammen – de sporen zitten in vormpjes
verpakt.
Hiermee heeft u grip op de zaak, al is er, tja,
wel een (niet eetbare) restcategorie van
soorten die zich aan deze indeling onttrekken, zoals slijmzwammen.
Kijk buiten vooral veelvuldig omlaag, maar
soms ook omhoog. Wie weet hangt er ergens een pruikzwam aan een boom, wit en
harig als van wol. Buk dan weer. Aan de
voet van een eik groeit soms een uitbundig
krullende kraag rondom de stam: de onvolprezen eikhaas. En ga zo maar door… Er zal
een wereld in de wereld opengaan, overal.
En voor altijd. Ik wil er persoonlijk nooit
meer uit. Er is tegenwoordig een doodskist
van mycelium verkrijgbaar, u begrijpt dat ik
daar alvast voor voel.
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Eigen gemaakt
stoofje van een zinken emmer
En zoals je in het voorwoord hebt kunnen lezen en zien brandt deze als een tierelier

Link naar filmpje om stoofje te maken:
Köhnə Vedrədən Soba Düzəltdik | Kend
Heyati - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=4tsc
alahJCQ

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van
der Meulen, Geertje Swart, Gina Boonstra en
Barbera Smit,
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Tot volgende maand!

23

