
Het is best lastig om paddenstoelen op naam te 
brengen weet ik inmiddels. Ik vermoedde dit al 
eerder, maar ontkende het stiekum toch een beet-
je. Ik ben immers redelijk slim, ook niet te bedon-
derd om te proberen iets te leren, en heb inmiddels 
al zeven paddenstoelboeken in huis: hoe lastig 
kon het nu helemaal zijn?! Het leek me een kwes-
tie van eens proberen en simpel beginnen. Zo gedacht, zo 
gedaan; en zo liep ik al snel tegen deze paddenstoelen op.

‘Aha’, dacht ik, ‘wit, groot (doorsnede hoed: 25 cm), roze 
plaatjes, steel met ring: dit moet het spreekwoor-
delijke eitje zijn’. Hoeveel soorten  zouden 
er in hemelsnaam kunnen zijn met dit soort 
kenmerken?  Nou: deze vraag was al snel 
eenvoudig beantwoord: géén enkele soort 
volgens mijn boekjes.

OK: een kleine tegenslag. Wat nu? Ik be-
sluit dat dit een ongewoon goed padden-
stoelenjaar is, en dat die dingen daarom 
iets groter zijn dan normaal, en duik 
mijn boeken weer in. De (giftige!) kleverige knolameniet 
lijkt volgens zijn pasfoto wel op mijn exemplaar, maar die 
van mij is wel twee keer zo groot, niet kleverig en heeft 
geen knol. Die dus niet. Ik blader verder in mijn boekjes 

(die vaak ingedeeld zijn op de kleur van 
de sporen van de paddenstoelen: 

echt heel erg praktisch… NIET!!). 
Dit keer trekt de Anijs champignon 
mijn aandacht. De grootte klopt 

bijna, de plaatjeskleur komt in de 
buurt. Hij ruikt naar anijs, lees ik, 
smaakt schimmelig, kleurt geel 

bij kneuzing. Aha! Ik ga terug naar 
mijn paddenstoel en knijp ‘m. 

Hij vertikt het om te verkleuren. Ik ruik eraan: als een bakje 
champignons uit de winkel. Zucht: dit schiet ook niet op. 
Dat giftige ding zou scherp moeten smaken, dat anijsgeval 
‘schimmelig’… hmm.. Ik scheur een stukje vlees uit de 
hoed en (held die ik ben) druk dat tegen mijn tong. Smaakt 
ook naar de champignonnetjes van de supermarkt. En nog 
steeds is die hoed veel te groot en egaal wit en heb ik geen 
clou welke kleur de sporen hebben. Tja, hoe nu verder?

Het lijkt me geen weidechampignon (hij staat onder de 
bomen), geen slanke anijschampignon (geur, kleur en 

grootte), geen reuzenchampignon (mijne heeft geen 
schubben) of karbolchampignon (die is te klein en 

kleurt wel geel). Ook de blanke champignonparasol lijkt 
me af te vallen (formaat). Is het uberhaupt wel een cham-
pignon vraag ik me nu af?! En ik lees dat die parasolvariant 
het meeste aan paddestoeldeskundigen wordt aangeboden 
voor advies. Meestal door mensen die normaal niets met 
paddenstoelen te maken hebben, en 
die dingen dan plots tegenkomen in 
tuin of park. Tja... Kijk... Maar... 
Toch?! Of niet dan? ‘Vrij alge-
meen voorkomend’, lees ik dan 
nog, en: ‘vooral in hete zomers’.  
Helemaal waar: we hebben een 
een hittegolf gehad dit jaar. Alleen 
is de foto op 26 oktober genomen. 
Dus; om het maar samen te vatten: Help?! 
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Wie zoekt, zal vinden?


