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Voorwoord en dankwoord 

In mijn jonge jaren ben ik erg gevormd door mijn ouders: mijn moeder houdt erg van reizen 

door Europa, en mijn vader had daarbij altijd de historische, aardrijkskundige en biologische 

wetenswaardigheden paraat om de reis extra kleur te geven. Ik heb al vroeg geweten dat deze 

grote, culturele en landschappelijke wereld was waar mijn hart lag. Hier moest ik wat mee 

gaan doen: de wereld zo openbaren aan anderen zoals mijn ouders dat bij mij als kind hadden 

gedaan. 

 

In mijn vooropleiding ‘Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning’ heb ik veel te maken 

gehad met de kunst van landschappelijke analyse. Ik heb toen besloten af te studeren in de 

major Landschapsarchitectuur, met oog op landschappelijk innoveren en vooruitgang boeken 

door middel van aandacht te geven aan het verleden. Mijn interessegebied ligt dan ook in het 

ontrafelen van vergeten landschappelijke en culturele geschiedenis. 

 

Na het afstuderen mocht ik afbuigen naar het kenniscentrum Landschap, met een studie waar 

ik alleen maar van kon dromen. Ik ervaar de studie landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als een opstap naar een onderzoeks-vakgebied naar ‘hoe 

de mens het landschap vormt, en het landschap de mens’. Een onuitputtelijk onderwerp met 

vele dimensies waar ik met veel passie, precisie en plezier in wil gaan werken. 

 

Dat deze masterscriptie mijn liefde voor en kennis van het koken combineert met die 

gedreven analytische instelling voor de landschapsgeschiedenis, is een droom die 

werkelijkheid is geworden. Door middel van mijn opgedane vaardigheden als GIS-onderzoek, 

literatuuronderzoek, interviews en veldwerk wordt het 17e-eeuwse landschap omtrent 

paddenstoelen weer tastbaar gemaakt. Deze scriptie is een mooie samenkomst van mijn 

interesses, en ik ben blij dat ik met deze combinatie mijn master mag gaan afsluiten. 

 

Ik wil graag mijn dank uitspreken naar een aantal mensen die deze scriptie mede mogelijk 

gemaakt hebben en/of zich hebben gedragen als een rots in de branding. 

 

Ten eerste wil ik mijn begeleiders Mans Schepers en Redmer Alma bedanken, voor het 

mogelijk maken van dit onderwerp en het nauw begeleiden van mijn proces. Ik heb het als 



 
 

ontzettend behulpzame meetings ervaren, waar ik van jullie expertise mocht leren. Mede 

hierdoor heb ik het schrijven van deze scriptie als een leuke en uitdagende tijd ervaren. 

Dan zou ik graag mijn ouders willen bedanken, voor het altijd aanhoren van mijn nieuwste 

bevindingen op het gebied van paddenstoelen en het doorlezen van mijn eerste hoofdstukken.  

Groot dank aan Maaike Keddeman, waar ik het jaar in Groningen bij mocht wonen om mijn 

studie te gaan volgen. Door jou heb ik een geweldige tijd gehad in het hoge noorden, en kon 

ik al mijn ‘parels en stenen’ kwijt over het studeren. 

Enorme steun heb ik ook gehad aan mijn studiegenoten, via Discord, in het park of gewoon 

even samen studeren: Dit zijn echt mijn hoogtepunten geweest in het studiejaar. Ik heb altijd 

al mijn vragen kunnen stellen aan jullie en daar ben ik erg dankbaar voor! 

 

Als laatste een speciale dank aan alle mensen die met mij mee hebben gedacht over delen van 

het onderzoek: AnnaElise Jansen, Anneke van der Putte, Aldert Gutter, Christian Volbracht, 

Gerard Koopmanschap, Gerard Verkleij, het Rijksmuseum, Jan de Hond, Lútsen van der 

Sluis, Marleen Willebrands en Staatsbosbeheer. 

 

 

 

Emma Sofie de Vries 

Bruchem, juli 2021  



 
 

Samenvatting 

Occa Johanna Ripperda (1619-1686) is een bijzondere vrouw uit adellijke stand, en tevens de 

grondlegger van dit onderzoek. In 2018 herontdekt door R. H. Alma, door haar meest 

bijzondere nalatenschap: Een kookboek met ruim 1000 recepten daarin, die zij 

gedocumenteerd heeft in haar tijd in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het is 

een uitzonderlijk werk dat ons de ogen doet openen voor de enorme culinaire diversiteit van 

de 17e eeuw in de hogere klassen van de samenleving in Noord-Nederland.  

Het kookboek opent de deuren voor een groot scala aan onderzoeksmogelijkheden. Wat mijn 

interesse trok hierin, was een onderzoek dat alle aspecten van een voedselgroep aan kon 

pakken. Daarin zijn paddenstoelen mijn oogappel geworden. Een voedselgroep die in 

middeleeuwse bronnen veracht werd om de duivelse uitstraling. Bovendien een voedselgroep 

dat in onderzoek naar het kookboek van Occa Johanna Ripperda de meeste problemen met 

zich meebracht: een aantal paddenstoelen zijn erdoor nog niet teruggeleid naar een 

hedendaagse naam. Ook wordt het onderzoek bemoeilijkt doordat paddenstoelen een van de 

weinige plantaardige ingrediënten is die weinig voorkomen in archiefbronnen, en de sporen 

niet terug te vinden zijn in archeo-botanisch onderzoek. Dit maakte het een onderzoek dat het 

waard is om verder in te duiken voor me. 

 

Het onderwerp brengt een probleemstelling voort die zich uitsplitst in drie thema’s. 

Het naamkundige onderzoek, de ecologische verspreiding en afkomst van Occa’s 

paddenstoelen, en het imago van (het eten van) paddenstoelen, voornamelijk in de overgang 

van de Middeleeuwen naar de Gouden Eeuw.  

De doelstelling van dit onderzoek is het creëren van overzicht wat betreft de culinaire historie 

van het gebruik van de paddenstoel in adellijke kringen in de 17e eeuw. Dit betreft het 

culinaire landschap, het culturele landschap en het fysieke landschap. Er wordt gekeken naar 

de gelaagdheid van de ontdekking van een nieuwe voedselgroep voor de gehele samenleving, 

waarin de ontwikkeling in volle gang was in de tijd dat Occa leefde. Ripperda was daarin haar 

tijd ver vooruit door het gebruik van veel verschillende paddenstoelen in haar recepten. 

 

De hoofdvraag die opgesteld is om dit brede onderzoek te omvatten, luidt: “Hoe verhouden 

de paddenstoelen uit het kookboek van Occa Johanna Ripperda zich tot het 17e-eeuwse 

culinaire, culturele, en fysieke landschap waarin zij zich bewoog?”. 



 
 

Met deze hoofdvraag worden alle drie de thema’s aangepakt. Dat gebeurt aan de hand van een 

interdisciplinair onderzoek, waarbij literatuurstudie, naamkundig onderzoek, veldwerk, GIS-

analyse, landschapsreconstructie, beeldmateriaal en het eigenhandig koken van recepten deel 

uitmaken van de methode.  

Met behulp van deze hoofdvraag en methode zijn we tot de volgende resultaten uitgekomen: 

 

Occa gebruikt elf verschillende namen voor paddenstoelen in de recepten, waarvan drie 

woorden als overkoepelende term worden gebruikt. Deze overkoepelende termen zijn: 

Erdtstschwamme, Pulsen en Schwämme, respectievelijk voor paddenstoelen op de grond, 

paddenstoelen en zwammen. De tabel hieronder geeft aan welke hedendaagse Nederlandse en 

Duitse namen de paddenstoelen van Occa dragen. 

Tabel I: Hedendaagse Nederlandse en Duitse namen van Occa’s paddenstoelen 

Occa heeft veel plekken bezocht en op veel plekken gewoond, maar op vijf locaties heeft ze 

langdurig gehuisd. Deze locaties zijn Farmsum, Jelsum, Emden, Klempenow en tussen 

Stockholm en Lindholm. Haar woonplekken omcirkelen grotendeels het klei-territorium van 

het Noordzee- en Oostzeegebied. Voor deze scriptie is daarom de keuze gemaakt om de 

landschapsreconstructie en het ecotopenonderzoek te focussen op het kleilandschap om de 

Eems, een locatie waar Occa 35 jaar van haar leven gewoond heeft. Dit landschap is een open 

akker- en weidelandschap, waar de grond vochtig is, en bewoning en vegetatie zich op 

Occa’s naam Nederlandse naam Duitse naam 

Mooszschwame De Grote Molenaar Moosschwamme oder 

Dornschwamme 

Erdtschwamme Paddenstoelen op de grond Erdpilzen 

Rischen Smakelijke Melkzwam Edel-Reizker 

Grulyng De Gele Ridderzwam Grünling 

Steinmorchlen Eekhoorntjesbrood Steinpilzen 

Pfefferling 

 

Cantharel 

Gepeperde melkzwam 

Pfifferling 

Morchelen Morielje Morcheln 

Pulsen Paddenstoelen Pilzen 

Schwämme Zwammen Schwamm 

Schampinions Weidechampignon Wiesen-Champignon 



 
 

kwelderwallen en inversieruggen bevinden. Het borgterrein Huis te Farmsum herbergt de 

meeste vegetatiedifferentiatie, met fruitstruiken en -bomen, essen, beuken, populieren, 

kastanjes, platanen, wilgen, esdoorn, meidoorn en okkernoot. Met deze landschappelijke 

omgeving is Occa aan haar paddenstoelen gekomen door een deel te foerageren, en een deel 

van de markt te kopen.  

Er is een duidelijk onderscheid in Occa’s paddenstoelen te maken: Paddenstoelen die op het 

mestsubstraat van een weide kunnen groeien, en paddenstoelen die op een gastheer groeien. 

De gastheer kan dan een dennenboom zijn, waardoor de paddenstoel groeit in duinrijke 

gebieden of op pleistocene zandgronden, of bij loofbomen, waardoor de paddenstoel ook 

(bijvoorbeeld) in een borgtuin kan groeien. 

Gezien haar woonomgeving, kan Occa foeragerend komen aan de grote molenaar, het 

eekhoorntjesbrood, de gepeperde melkzwam en de weidechampignon. Andere soorten groeien 

bij de densoorten, die niet in Occa’s directe woongebied voorkomen. Zij verkrijgt deze 

soorten mogelijkerwijs van de markt. Het gaat hier dan om de cantharel, morielje en de gele 

ridderzwam, soorten die uit het Middellands Zeegebied geëxporteerd werden naar regionale 

marktsteden, zoals Antwerpen of mogelijk Appingedam. 

Occa gebruikte paddenstoelen in 88 van de 1087 recepten. Relatief weinig, maar in 

vergelijking met andere kookboeken een goudmijn. Ook in vergelijking met de adel uit de 

Noordelijke Nederlanden loopt Occa voor. Haar kookboek loopt gelijk met culinaire 

ontwikkelingen uit de zuidelijke Nederlanden, en is de enige in zijn soort die in deze mate 

uitgeschreven recepten heeft van het gebruik van paddenstoelen in de keuken. De paddenstoel 

was spijs voor de hogere klassen in de samenleving. Hier zijn kenbronnen van overgebleven. 

Dit gaat niet uit de weg dat burgers paddenstoelen niet aten. Het tegendeel, deze klasse stond 

vaak dichter bij het culinaire landschap dan de adel dat deed. 

Paddenstoelen waren een goedkope manier om gerechten aan te vullen, zoals pasteien. Ze 

geven een umami en aardse palet af, dat door de milde smaak goed combineert met andere 

ingrediënten. Occa gebruikte de paddenstoelen daarom voornamelijk in pasteien en ragouts, 

als ‘snuysterey’ om de inhoud aan te vullen. Hierbij lette zij vaak op de individuele smaak van 

de paddenstoel om het recept uit te balanceren. Occa lette bij het creëren van de recepten met 

paddenstoelen ook goed op de temperamentenleer, waardoor de slijmerige paddenstoelen 

gebalanceerd worden door warme ingrediënten als wijn, kruiden, suiker en wildvlees. 

Aan het eind van de scriptie wordt het stuk bediscussieerd aan de hand van gradaties van 

zekerheid. Sommige conclusies in de tekst kunnen we met meer zekerheid aannemen dat het 

de waarheid is dan anderen, door beknopte tijd en beperkte middelen.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
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1.1 Inleiding van het onderzoek 

Al sinds ik een klein meisje was, heb ik interesse gehad in het klaarmaken van eten voor 

familie en vrienden. Dit begon met het helpen van mijn moeder in de keuken met het bakken 

van zandkoekjes, een keer groente mogen snijden of het mee mogen roeren in een grote pan 

soep. Ik heb gemerkt dat deze interesse sinds mijn studententijd in een groeispurt heeft 

gezeten. Je kan me niet blijer maken dan met een nieuw boek van Ottolenghi, een van de 

vreemdste keukensnufjes of een kookprogramma op de televisie. Omdat ik mede mijn 

interesse voor het vakgebied Landschapsgeschiedenis heb gevonden, is de link voor culinaire 

geschiedenis voor me neergelegd. Zo kan ik mij bijvoorbeeld uren vermaken met video’s over 

Romeinse en middeleeuwse recepten, gemaakt in de 21e eeuw. 

 

Toen mij werd gevraagd een onderwerp voor mijn scriptie te bedenken, of mede met een 

aantal scriptieonderwerpen tot een keuze te komen, sprong de naam Occa Johanna Ripperda 

er meteen voor me uit. Een onderwerp dat zowel die liefde voor voedsel en het 

landschapshistorische verbindt, was voor mij de uitgelezen optie. 

 

Het kookboek is de grondlegger van dit onderzoek, en is in 2018 herontdekt door Redmer 

Alma. Hij is in dat jaar zijn onderzoek gestart naar het bijzondere leven van deze adellijke 

vrouw. In 2018 en 2019 zijn vier uitgaven over haar leven en de adellijke gewoonten aan het 

hof uitgekomen, die een licht schijnen op het leven van Occa.1 Haar meest bijzondere 

nalatenschap is een kookboek met ruim 1000 recepten daarin, die zij gedocumenteerd heeft in 

haar tijd in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het is een uitzonderlijk werk dat 

ons de ogen doet openen voor de enorme culinaire diversiteit van de Gouden Eeuw in de 

hogere klassen van de samenleving in Noord-Nederland.  

 

Het kookboek opent de deuren voor een groot scala aan onderzoeksmogelijkheden. Wat mijn 

interesse trok, was een onderzoek dat alle aspecten van een voedselgroep aanpakt. Daarin zijn 

paddenstoelen mijn oogappel geworden. Een voedselgroep dat in middeleeuwse bronnen 

 
1 Bockelmann, K. (2019) Occa Ripperda hat ihren Platz in Jennelt gefunden! Interview met Redmer Alma, in 
Krummhörner Orgelfrühling 7. P.60-65. 
Alma, R.H. (2019), Occa Johanna Ripperda. Mutige Entscheidungen einer jungen Witwe, in: Klaas-Dieter Voß 
red., Freie Friesentöchter - Tradition und gelebte Wirklichkeit. Oldenburg. P. 149-156 
Alma, R.H. (2019), Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Opperhofmeesteres aan het Zweedse hof, Stad & 
Lande XXVIII nr. 3, P.10-15. 
Alma, R.H. (2020), Occa Johanna Ripperda (1619-1686). Dekema State Jelsum. Biografie van een landgoed. 
P.97-98. 
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veracht werd om de duivelse uitstraling. Bovendien een voedselgroep dat in het kookboek van 

Occa Johanna Ripperda de meeste problemen met zich meebracht: een aantal zijn daarbij nog 

niet teruggeleid naar een hedendaagse naam. Ook wordt het onderzoek bemoeilijkt doordat 

paddenstoelen een van de weinige plantaardige ingrediënten is die weinig voorkomen in 

archiefbronnen, en de sporen niet terug te vinden zijn in archeo-botanisch onderzoek. 

Dit heeft mijn interesse geprikkeld en een vuur gestart om aan de slag te gaan met de 

paddenstoelen die gebruikt worden in de 17e-eeuwse adellijke recepten. 

 

  



4 
 

1.2 Afbakening van het onderzoek 

Voor de haalbaarheid van het onderzoek in de verkregen tijd waarin de masterscriptie 

afgerond moet worden, zal het onderzoek afgebakend moeten worden. Dit zal opgedeeld 

worden in de afbakening van thematiek, taxonomie, ruimte, taal en tijd. 

 

1.2.1 Afbakening van thematiek 

Dit onderzoek focust zich op een viertal aan thema’s die samen met elkaar het onderzoek 

opstellen. De eerste van de vier is de naamkunde van paddenstoelen in Occa’s kookboek. Dit 

is het startpunt van het onderzoek, waarin wordt uitgezocht met welke paddenstoelen Occa in 

de 17e eeuw kookte.  

Het tweede thema van het onderzoek is de mycologische en ecologische verspreiding. De 

gunstige ecotopen voor de groei van paddenstoelen kunnen in combinatie met Occa’s 

verblijfsplaatsen mogelijk haar paddenstoelengebruik verklaren. Hierin kan worden 

onderzocht of de paddenstoelen uit deze ecotopen de bron zijn voor haar gebruik of dat er een 

opening is geweest voor een agrarische paddenstoelensector of marktvorming. 

Hieruit vloeit het derde thema, het logistieke proces rondom Occa’s paddenstoelen. Op welke 

manier komen de paddenstoelen van de grond naar de keuken? Deze vraag kan duidelijkheid 

scheppen over het bestaan van een agrarische marktsector rondom paddenstoelen.  

Het laatste thema, dat daarmee verweven is, is de 17e-eeuwse elitaire culinair-historische 

thematiek rondom paddenstoelen. Welke imago-verandering maakte de paddenstoel mee? 

Wie aten er paddenstoelen, en hoe werden deze bereid? Zijn de paddenstoelen in haar 

recepten op complementaire smaak uitgekozen, of naar verkrijgbaarheid? 

Het doel van deze scriptie is niet het schrijven van een algemeen stuk over eetbare 

paddenstoelen in de 17e eeuw. Er wordt uitsluitend ingegaan op de paddenstoelen die 

voorkomen in het kookboek van Occa Johanna Ripperda. 

 

1.2.2 Afbakening van taxonomie 

Dit onderzoek richt zich op de paddenstoelen in Occa’s recepten. Deze paddenstoelen komen 

niet op zichzelf staand voor, maar vaak in de context van andere ingrediënten, plantaardig of 

dierlijk. Deze aanvullende ingrediënten zullen zijdelings aan bod komen, wanneer er 

associatief onderzoek wordt gepleegd. Taxonomisch gaat het om de bovengrondse 
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vruchtlichamen van de ‘funghi’, die wij doorgaans paddenstoelen noemen.2 

 

1.2.3 Afbakening van ruimte 

De verspreiding en herkomst van de paddenstoelen zal onderzocht worden voor heel 

Nederland, en waar nodig Duitsland. Omdat het bestaan van import van paddenstoelen een 

mogelijkheid is geweest, wordt het voorkomen van Occa’s paddenstoelen voor Nederland zo 

goed mogelijk in kaart gebracht. Door uitsluitsel kan het bestaan van de paddenstoelen-import 

aangetoond worden. 

Het onderzoek markeert de Noordzee en Noord-Oostzeeregio. Om taal-technische redenen 

beperkt het onderzoek zich tot Nederland en Duitsland. Hierdoor blijven Denemarken en 

Zweden achterwege. Wel kan het hebben van Deense en Zweedse contacten helpen bij het 

identificeren van inheemse paddenstoelnamen. 

 

1.2.4 Afbakening van taal 

Voor de naamkunde van de paddenstoelen uit Occa’s kookboek, zal er onderzoek gedaan 

worden binnen de talen van de landen Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. De 

scriptie zal worden geschreven in de Nederlandse taal. Het zwaartepunt in literatuurstudie ligt 

op het Nederlands en het Hoog- en Nederduits. Voor overkoepelende academische literatuur 

zal het Engels ook haar intrede maken. 

 

1.2.5 Afbakening van tijd 

Het kookboek van Occa stamt uit de 17e eeuw (1619-1686). Dit is dan ook de periode waar dit 

onderzoek zich primair op richt. Voor bepaalde aspecten van het onderzoek zal het 

onvermijdelijk zijn om ook bronnen uit andere, voornamelijk latere, perioden te gebruiken. 

Logischerwijs is daarbij van groot belang anachronismen zoveel mogelijk te vermijden. Voor 

de landschapsreconstructie wordt het jaar 1650 genomen, het midden van de 17e eeuw. 

  

 
2 Omdat taxonomie een ingewikkelde studie is, wordt vanaf hier verwezen naar de funghi als het vruchtlichaam 
‘paddenstoelen’. Wanneer er wordt gesproken over een type paddenstoel, wordt het verwezen als ‘de soort’, 
of ‘soorten’. 
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1.3 Stand van het onderzoek 

Voordat begonnen kan worden met een eigen onderzoeksopzet, uiteenzetting van de 

probleemstelling en onderzoeksvragen, is het belangrijk om een beeld te krijgen welke 

informatie over het onderzoek al voorhanden is. In deze scriptie staat het 17e-eeuwse gebruik 

van paddenstoelen in de elitecultuur centraal, en daarbij komen zes thema's aan bod. In deze 

paragraaf worden de zes thema’s uiteengezet in een korte historiografie. Hierin komen auteurs 

en publicaties aan bod die samen hebben geleid tot de huidige stand van het onderzoek.  

 

1.3.1 Naamkundig onderzoek naar paddenstoelen 

Het basisbeginsel van de scriptie is het ontrafelen van de gebruikte volksnamen voor 

paddenstoelen in Occa’s kookboek. Haar gebruik van volksnamen komt voort uit een wirwar 

van Oud-Nederlands, Hoog- en Nederduits, Deens en Zweeds, en laat een gekleurd pallet aan 

namen achter. Deze zijn niet direct te begrijpen of terug te leiden naar huidige namen. 

Belangrijke bronnen in het onderzoek naar de betekenis van de volksnamen zijn historische 

medicinale werken en herbaria uit de 17e eeuw die de paddenstoelen benoemen. Ook 

secundaire literatuurwerken die zich focussen op de naamkunde en afkomst van 

paddenstoelentermen zullen van pas komen. 

 

Een standaardwerk hiervoor is het boek van Bels-Koning en Kuijk. Het behandelt 

paddenstoelentermen in acht talen, en is hiermee een perfect onderzoekbeginsel waarin niet 

alleen termen maar ook soorten paddenstoelen worden beschreven, in onder andere het 

Nederlands, Duits, Deens en Engels.3 De polyglot geeft een duidelijk overzicht en 

vergelijking binnen de taalbeginselen van de paddenstoelnamen, dat een sterk begin kan zijn 

voor de naamkundige zoektocht. 

 

Een belangrijk secundair onderzoek naar de naamgeving van paddenstoelen is het proefschrift 

van Anneke van der Putte uit 2020.4 Het proefschrift behandelt een ruim scala aan 

onderwerpen, maar voor dit onderzoek is de uiteenzetting van dialectnamen interessant. Dit 

onderzoek bevat mede behulpzame informatie over de culinaire historie. 

 

 
3 Bels-Koning, H.C. & Kuijk, W.M. van (1980), Mushroom terms. Polyglot on research and cultivation of edible 
fungi. Wageningen: Pudoc. (English, German, Dutch, Danish, French, Italian, Spanish and Latin.). 312 p. 
4 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving in het Nederlands. Een cultuurgeschiedenis, 
1200-1900. P.175-187 



7 
 

Wat het proefschrift van Anneke van der Putte ook laat zien, is dat er weinig gerichte 

informatie is over paddenstoelen voor 1700. Drie auteurs die in de 17e eeuw hier boeken over 

hebben geschreven, zijn Carolus Clusius, Franciscus van Sterbeeck en Antonius Magirus 

(hoewel deze uitgaven allen afkomstig zijn uit Vlaanderen, en niet Noord-Nederland).5 

Franciscus liet twee belangrijke werken achter: het “Traktaat van de kampernoeljes, genaamd 

duivelsbrood” uit 1668, wat het voorwerk was voor ‘Theatrum Fungorum”, een bijna 400 

pagina lang werk over paddenstoelen, afkomstig uit 1672.6 Het laatste werk is grotendeels 

gebaseerd op het werk van Carolus Clusius, schrijver van de monografie ‘Fungorum 

Historia’,7 die gekroond is met vele handgetekende afbeeldingen.  

Antonius Magirus is in dit rijtje een bijzondere uitzondering, omdat hij paddenstoelen 

benoemt in zijn kookboek uit 1612. Dit is het eerste schriftelijke bewijs van het gebruik van 

paddenstoelen in een Nederlands kookboek, nog voordat van Sterbeeck het met zijn twee 

boeken aan de massa bracht.8 

Een andere historisch-literaire hoek zijn de herbaria. In de 16e en 17e eeuw zijn er drie namen 

die hier uitspatten: Clusius, Dodonaeus en Lobelius (The Flamish Fathers of botany9), die elk 

afzonderlijk van elkaar, maar ook in samenwerking herbaria uitbrachten. Deze boeken 

bevatten soms paddenstoelen, of waren in zijn geheel gefocust op de paddenstoelen.10 

In Duitsland komen paddenstoelen eerder voor in literatuur dan in de Nederlanden, en worden 

namen als Bock: ‘Kreutterbuch’ (1539),  Fuchs: De ‘historia stirpium commentarii insignis’ 

(1542) en Lonicerus: ‘Naturalis Historiae’ (1551) bekend met herbaria die al in mid-16e eeuw 

soorten paddenstoelen benoemen. Zij delen beschrijvingen en tekeningen van paddenstoelen, 

die al onderverdeeld zijn in de groepen ‘eetbaar’ en ‘niet-eetbaar’. 

Als laatst kan het werk van Georg Franz Hoffmann van pas komen in het zoeken naar Duitse 

naamherkomst en soortenuitleg. De ‘Nomenclator Fungorum, Blätterschwämme’ is een 

uitgebreide directory die de in 1789 bekende paddenstoelen inventariseert. 

 

 
5 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving in het Nederlands. Een cultuurgeschiedenis, 
1200-1900. P.176 
6 Sterbeeck, F. van. (1712), Theatrum fungorum, oft Het tooneel der campernoelien. 
7 Willebrands, M. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van Sterbeeck 
(1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. p.9 
8 Margirus, A. (1612), Koock-boeck.  
9 Egmond 2010, p. 20, 11-21 
10 Waaronder het ‘Rariorum plantarum Historia’ van Clusius (1601), ‘Het Kruydtboeck’ van Lobelius (1581), en 
’Stirpium historiae Pemptades VI’ van Dodonaeus (1583) 
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1.3.2 Mycologische, ecologische verspreiding in het Noordzee- en Oostzeegebied 

Het karteren van de mycologische verspreiding over het Noordzee- en Oostzeegebied is een 

lopend proces, waarbij vrijwilligers, amateurmycologen en biologen samenwerken om 

paddenstoelen in kaart te brengen. Dit gebeurt onder andere via de Nederlandse Mycologische 

Vereniging, de vereniging die zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met 

paddenstoelen. De verspreidingsatlas, die online te bezoeken is, toont paddenstoelsoorten en 

de plekken waar zij gerapporteerd zijn.11 In combinatie met de soortenlijst12 is dit een handig 

uitgangspunt voor het zoeken naar bekende en onbekende paddenstoelen in het noorden van 

Nederland. 

Ook bestaat er literatuur over de verspreiding van paddenstoelen, zoals het werk van Otto 

Wünsche, ‘Die verbreitetsten Pilze Deutschlands’, waarin de meest bekende en verspreide 

paddenstoelen aan bod komen uit Duitsland.13 

Voor dit stadium van het onderzoek kan het beter uitwerken om van bekende eetbare 

paddenstoelen terug te werken naar Occa’s gebruikte paddenstoelen. Hiervoor zijn algemene 

werken over eetbare paddenstoelen en waar deze te vinden zijn een goede aanvulling op de 

verspreidingsatlas en het boek van Wünsche. Hieronder verstaan we onder andere het tweede 

vlugschrift van de Nederlandse Mycologische Vereniging, ‘Eetbare paddenstoelen’. 

Ook het boekje van Van der Lek, ‘Eenige eetbare en giftige paddenstoelen’,14 Ruijs: ‘Minder 

bekende eetbare zwammen’15 en Verheyden: ‘Kejje da eten? Over eetbare paddenstoelen in 

natuur en cultuur’16 zijn daarin handige werken die de tussenkoppeling kunnen maken tussen 

Occa’s paddenstoelen, hedendaagse bestaande paddenstoelen en de verspreiding van deze 

paddenstoelen. 

Een tweede onderdeel in het begrijpen van de verspreiding van de paddenstoelen is het 

onderscheid in ecotopen. Verschillende soorten paddenstoelen groeien het best op 

verschillende plekken. De ‘Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe’17 is hierin het 

uitgangspunt, dat de verschillende ecotopen van Drentse paddenstoelen in drie boekdelen 

uitzet. Met 202 vrijwilligers en werknemers is hiervoor over 37 jaar elke waarneming 

 
11 Nederlandse Mycologische Vereniging, Verspreidingsatlas. https://www.verspreidingsatlas.nl/0001100  
12 Nederlandse Mycologische Vereniging, Soortenlijst. 
https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/paddenstoelen  
13 Wünsche, O. (1896), Die verbreitetsten Pilze Deutschlands. Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis. Leipzig: 
Teubner. 112 p. 
14 Van der Lek, H.A.A. (1943), Eenige eetbare en giftige paddenstoelen met bereidingswijzen der eetbare 
soorten. 
15 Ruijs, J. (1910), Minder bekende eetbare zwammen. Elseviers Geïll. maandschrift 20: P.237-250 
16 Verheyden, J. (1987), Kejje da ete? Over eetbare paddestoelen in natuur en cultuur. 61 p. 
17 Arnolds, E. (2015), Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe. 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0001100
https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/paddenstoelen
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vastgelegd, en daardoor een verspreidingspatroon gededuceerd. Deze waarnemingen zijn 

uitgezet over een aantal habitattypen,18 die voor verder onderzoek naar Occa’s paddenstoelen 

goed naar het noorden doorgezet kan worden. Een belangrijk onderscheid in noordelijke 

gronden zijn de overheersende kleigronden, waar over het algemeen een grote 

paddenstoeldiversiteit voorkomt. Vooral op delen waar mullbodem aanwezig is, is het aantal 

mycorrhizasoorten hoog. Een grote soortenrijkdom wordt ook waargenomen in bossen op de 

verlande beek- en rivierarmen en oeverwallen. Het dood hout in deze bossen zijn een goede 

broeilocatie voor zeldzame soorten.19 

 

1.3.3 Het logistieke proces rondom paddenstoelen 

Bij het bestaan van een lacune tussen Occa’s gebruikte paddenstoelen en de voorkomende 

paddenstoelen op haar woonlocatie, opent de mogelijkheid van het bestaan van een (inter-) 

nationale paddenstoelenmarkt. Dit onderwerp is een van de grootste lacunes. Er bestaat 

weinig literatuur waar informatie uit geput kan worden. 

Het Traktaat van Sterbeeck geeft een kleine interpretatie van de gewoonten van het eten van 

paddenstoelen, waarin wordt vermeld dat paddenstoelen vanaf oudsher in het wild werden 

geplukt,20 maar vermeld ook dat hij de Italiaanse Cantharellus cibarius kent van horen 

zeggen.21 Orale kennisverspreiding moet te pas zijn gekomen. 

 

Wat ons wel meer kan zeggen, zijn kunststukken zoals de gravure van Edouard van Ordonie, 

waarop twee heren die paddenstoelen kopen op de markt22 is afgebeeld in 1675.  

Deze prent is gemaakt voor het ‘Theatrum Fungorum’ van Van Sterbeeck, en kan ons wat 

vertellen over het bestaan van marktvorming om paddenstoelen heen. 

De manier hoe paddenstoelen in de 17e eeuw binnen de elitecultuur terecht is gekomen, is 

grotendeels nog onduidelijk, en versplinterd weergegeven in de werken van onder andere 

Sterbeeck, Dodonaeus, Clusius, Lobelius en latere schrijvers. 

 

 

 

 
18 Hermans, R. (2017), Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe. Presentatie, via: 
https://docplayer.nl/35801096-Ecologische-atlas-van-paddenstoelen-in-drenthe.html  
19 Veerkamp, M. T. (2005), De diversiteit van paddenstoelen in het Nederlandse bos. 
20 Sterbeeck, F. van. (1712), Theatrum fungorum, oft Het tooneel der campernoelien. P.11 
21 Sterbeeck, F. van. (1712), Theatrum fungorum, oft Het tooneel der campernoelien. P.53 
22 Ordonie, E. van. (1675), Twee heren kopen paddenstoelen op de markt, naar Arnold van Westerhout. 

https://docplayer.nl/35801096-Ecologische-atlas-van-paddenstoelen-in-drenthe.html
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1.3.4 Imagoverandering paddenstoelen 

In de Middeleeuwen geven tekstuele bronnen een negatief beeld van paddenstoelen. 

Voornamelijk de groeiplek zorgde ervoor dat men ze liever niet at. Hun koude en vochtige 

karakter gaven ze volgens de Griekse humorenleer het imago gevaarlijk te zijn voor de 

gezondheid 23;24. Schrijvers uit de 17e eeuw, zoals arts Johan van Beverwijck en 

herbariaschrijvers Joannes Goedaert en Petrus Nylandt lijken aan te sluiten bij deze traditie. 

Zij zijn het alle drie eens over de gevaarlijke aard van de paddenstoel. Van Beverwijck is zeer 

terughoudend over paddenstoelen en ze worden door hem ronduit negatief besproken. 25 

Goedaert bewijst na veldwerk dat spinnen zich ontwikkelen in vergane paddenstoelen,26 en 

Nylandt beschrijft ze als koud en vochtig, in het kort: schadelijk voor de gezondheid.27 

Aan de andere kant verschijnt de paddenstoel in 1612 voor het eerst in een kookboek, ‘Het 

koocboeck’ van Antonius Magirus. De tijdlijnen lopen hierbij dus door elkaar heen, en er is 

 
23  Henzen, M. (2019), Middeleeuwse paddenstoelenpastei. 
 https://eetverleden.nl/middeleeuwse-
paddenstoelenpastei/#:~:text=Paddenstoelen%20komen%20bij%20ons%20bijna,te%20zijn%20voor%20de%20
gezondheid. Bezocht op 26-2-2021 
24 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving in het Nederlands. Een cultuurgeschiedenis, 
1200-1900. p.61, 109 
25 Van Beverwijck, J. (1636), Wercke der genees-konste. 
26 Goedaert, J. (1667), Metamorphosis naturalis 
27 Nylandt, P. (1673), Kruydt-boeck, 

Figuur 1: Ordonie, E. van.: Twee heren kopen paddenstoelen 
op de markt (1675) 

https://eetverleden.nl/middeleeuwse-paddenstoelenpastei/#:~:text=Paddenstoelen%20komen%20bij%20ons%20bijna,te%20zijn%20voor%20de%20gezondheid
https://eetverleden.nl/middeleeuwse-paddenstoelenpastei/#:~:text=Paddenstoelen%20komen%20bij%20ons%20bijna,te%20zijn%20voor%20de%20gezondheid
https://eetverleden.nl/middeleeuwse-paddenstoelenpastei/#:~:text=Paddenstoelen%20komen%20bij%20ons%20bijna,te%20zijn%20voor%20de%20gezondheid
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niet eén specifiek moment te bepalen wanneer het imago en gebruik van de paddenstoel is 

omgeslagen. Binnen dit perspectief is het ook niet zo zwart-wit, en lopen de verhaallijnen 

door elkaar heen. Op dit moment is er geen literatuur beschikbaar over het imago van de 

paddenstoel, dat stamt uit de omslag van denken over de natuur en de menselijke gezondheid. 

 

1.3.5 Beeldende vorming Gouden Eeuw rondom paddenstoelen 

Opvallend is de afwezigheid van paddenstoelen in kunst tot de 17e eeuw. Afbeeldingen van 

paddenstoelen zijn schaars tot die tijd. Er zijn een tweetal uitzonderingen, waaronder ‘De val 

van de opstandige engelen’ van Pieter Breughel de Oude in 1562 en ‘De Tuin der Lusten’ van 

Jheronimus Bosch (1517).28 In de Gouden Eeuw is het genre ‘sottobosco’ opgekomen, een 

genre waarin de bosgrond centraal staat met alles dat kruipt en krioelt. Hier staan  

paddenstoelen meerdere malen op afgebeeld. J. de Hond van het Rijksmuseum belichtte in 

mailcontact dat dit genre stamt uit ideeën rond spontane generatie en de vruchtbare aarde dat 

leven voortbrengt.29 Schilders die in dit genre paddenstoelen afbeeldden zijn Jan Davidsz. de 

Heem (1606-1683), Otto Marseus van Schrieck (1619-1678) en Paolo Porpora (1617–1673).30 

 

 
28 Nederlandse Mycologische Vereniging, Stillevens in de Barok. 
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6.html. Bezocht op 28-02-2021. 
29 De Hond, J.: mailcontact op 24 februari 2021 
30 Nederlandse Mycologische Vereniging, Stillevens in de Barok. 
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6.html. Bezocht op 28-02-2021. 

Figuur 2: Otto Marseus van Schrieck, Een bosgrond-stilleven met paddenstoelen en een 
slang (1657) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6.html
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6.html
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1.3.6 Culinaire historie in elitecultuur van paddenstoelen  

Een goed startpunt is om meer kookboeken te vinden uit de 17e eeuw, en te vergelijken of hier 

dezelfde paddenstoelensoorten in voorkomen als bij Occa’s kookboek. Er valt een 

tweesplitsing te maken in kookboeken, namelijk de hedendaagse verzamelingskookboeken 

van allerlei recepten, en oude gedrukte kookboeken die soms voor deze tijd getranscribeerd 

zijn en herdrukt. Er is een schaarse verzameling van oude gedrukte Nederlandse kookboeken. 

De oudste hiervan is ‘Een notabel boecxken van cokeryen’ uit 1514, en is een uitgebreide 

verzameling van voornamelijk vleesrecepten voor de hogere stand en feesten en partijen.31 

Een tweede kookboek is ‘Het Excellente Kookboek van Doctor Carolus Battus’ uit 1593, een 

afsluiting van een medisch werk, waarin 300 recepten de verandering laten zien tussen de 

kookkunst van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw.32 Een derde, en in het tijdsspanne 

voorkomende kookboek is de uitgave ‘De verstandige kok : de rijke keuken van de Gouden 

Eeuw’,33 een tekstuitgave van het enige gedrukte Noord-Nederlandse kookboek uit de 

zeventiende eeuw. Als afsluiter het boek ‘Van Soeter Cokene’ van Johanna Maria de Winter, 

34 dat de echte grondlegger in het genre is geweest. 

Al deze kookboeken bevatten op ‘Een notabel boecxken van cokeryen’ na, allen een of meer 

recepten waar paddenstoelen in voorkomen of vernoemd worden. 

 

Voor Duitse kookboeken uit de 17e eeuw zijn twee uitgaven bekend: ‘Ein new Kochbuch’ dat 

in 1598 is geschreven door Anna Wecker.35 De tweede, bekend kookboek is het 

‘Nürnbergisches Kochbuch’ uit 1691, dat een zeer uitgebreid kookboek is, waarin regionale 

invloeden zichtbaar zijn, en er gebaseerd wordt op de middeleeuwse Duitse kooktradities. Het 

werd uitgegeven door Wolfgang Moritz Endter.36 Deze twee Duitse uitgaven zijn geen grote 

bron voor het onderzoek, omdat paddenstoelen er niet of nauwelijks in voorkomen. Het boek 

‘Food culture in Germany’ zou meer licht kunnen schijnen op de eetcultuur in de 17e eeuw. 

Het boek behandeld een groot scala aan onderwerpen, waaronder een historische tijdlijn, 

veelgebruikte ingrediënten, en een beschrijving van een aantal typische maaltijden over een 

brede tijdsschaal.37  

 

 
31 Sieben, R. et al. (1996), Een notabel boecxken van cokeryen, uit 1514. 
32 Muusers, C. et al. (2020) Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593. 
33 Willebrands, M. (2006) De verstandige kok: de rijke keuken van de Gouden Eeuw. 
34 De Winter, J.M. (1971), Van Soeter Cokene. 
35 Wecker, A. (1598), Ein new Kochbuch. 
36 Schrijver onbekend. (1691), Nürnbergischer Kochbuch. 
37 Heinzelmann, U. (2008), Food culture in Germany. 
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Het tweede type literatuur is het verzamelingskookboek, waar in de huidige moderne tijd 

recepten uit oude kookboeken zijn verzameld en samengebonden tot een thematisch 

kookboek. Dit soort type boeken zijn gefocust op de Nederlandse tafelcultuur, de tafelcultuur 

in het algemeen of recepten over een tijdspanne in Nederland, gecategoriseerd in thema’s. Zo 

is de thesis van Nichole Sterk een stuk over de veranderingen in de Noord-Nederlandse 

tafelcultuur tussen 1650 en 1750, en is een eerste bron over Noord-Nederland, in plaats van 

Nederland in zijn geheel. Het beschrijft ruim de gewoonten in koken, tafelen en 

tafelopmaak.38 

Een ander goed voorbeeld is het boek ‘Luilekkerland: 400 jaar koken in Nederland39’, dat 

recepten vanaf de Middeleeuwen tot de huidige tijd behandeld, waaronder de bekende en 

geliefde paddenstoelpastei uit de 17e eeuw. 

Twee uitgaven van Marleen Willebrands die in deze categorie vallen zijn het boek ‘De 

eerlijke keuken anno 1785 : 44 gevarieerde keukenrecepten gebaseerd op Limburgs 

handschrift’,40 herschreven en herdrukt, en haar ‘Het grachtengordel-kookboek. Vier eeuwen 

eten, drinken en tafelen aan de grachten.41’ dat vier eeuwen koken en dineren aan de 

Amsterdamse grachten in het licht zet. Het boek schetst de ontwikkelingen en trends in de 

kookkunst van de bewoners van de grachtenpanden, vanaf de vroege 17e eeuw tot heden. 

 

Een breder genre aan boeken dat handig is voor het onderzoek zijn boeken die volledig ingaan 

op de paddenstoelen zelf, en het gebruik ervan. Deze boeken zijn niet volledig te plaatsen in 

de context van de Gouden Eeuw, maar kunnen een heldere blik werpen op progressieve 

stappen die gemaakt zijn rondom de paddenstoelen. 

De twee titels die daarbij passend zijn, zijn de ‘Natuurlijke Historie42’ van Houttuyn (in zijn 

geheel: Natuurlijke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineralen, 

volgens het samenstel van de Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen.) en het meer 

recentere artikel van Daams: ‘Het gebruik van fungi door de eeuwen heen’.43 

 

 

 
38 Sterk, N. (2018), Veranderingen in de Noord Nederlandse tafelcultuur tussen 1650 en 1750. 
39 Kleyn, O. et al. (2018), Luilekkerland, 400 jaar koken in Nederland. 
40 Willebrands, M. (2008), De eerlijke keuken anno 1785: 44 gevarieerde keukenrecepten gebaseerd op 
Limburgs handschift. 
41 Willebrands, M. et al. (2013), Het grachtengordel-kookboek. Vier eeuwen eten, drinken en tafelen aan de 
grachten. 
42 Houttuyn, M. (1783), Natuurlijke historie. 
43 Daams, J. (2006), Het gebruik van fungi door de eeuwen heen. J13. N2. 
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1.4 Theoretisch kader 

Het theoretisch kader behandelt de relevantie van het onderzoek en is de basis waarop de 

scriptie is gebouwd. Informatie over het waarom, hoe en wat van de scriptie wordt hieronder 

beschreven. 

 

1.4.1 Actuele relevantie 

Er is veel recente wetenschappelijke literatuur gewijd aan de paddenstoel in het algemeen. Dit 

gaat in op onder andere: de plek in het voedselsysteem, de terminologie, hoe ze het lekkerst 

zijn, en waar en hoe je ze kan foerageren. Ontwikkelingen in de voedselcultuur door Europa 

en de opkomst van internationale marktvorming is het grondbeginsel van de verspreiding van 

culinaire kennis en ingrediënten. Deze markthandel kwam op in de vroege Middeleeuwen, 

met als bekend Nederlands zwaartepunt Dorestad, het nu Wijk bij Duurstede. 44 De 

paddenstoel is een ingrediënt dat zijn populariteit vanuit Italië en Frankrijk heeft te danken, 

waar soorten als de weidechampignon en cantharel hun ruimte innamen op de dinertafel rond 

het jaar 1500.45 

 

Door het verloren raken van schriftelijke kennis in de 400 jaar tussen de Gouden Eeuw en nu, 

bestaan er kennislacunes over de nederige paddenstoel. Schrijvers zoals Marleen Willebrands, 

Christianne Muusers, Manon Henzen en Onno en Charlotte Kleyn zijn gedreven in het 

terughalen van oude kookkennis, door historische kookboeken in een nieuw jasje en het 

algemeen Nederlands opnieuw uit te geven. Zulke bronnen zijn een portaal in het bestuderen 

van tafelcultuur. De populariteit van deze boeken geeft ook aan dat er grote interesse is in de 

Nederlandse kookhistorie. 

 

Het behoud van deze informatie en het onderzoek ernaar geeft ons een bredere blik in de 

mogelijkheden van ons landschap en het menselijke gebruik ervan. Was het in het Noordzee- 

en Oostzeegebied mogelijk paddenstoelen te foerageren, en was de kennis hiervan verspreid? 

Dit onderzoek naar paddenstoelen is een extra dimensie in ons landschappelijk-culturele 

begrip van de 17e eeuw. Het creëert een herintroductie van een bijzonder persoon uit de 

Gouden Eeuw, Occa, en een diepere kijk in het proces van een culinaire doorbraak naar 

standaardgebruik. 

 
44 Historiek (2016), Dorestad. https://historiek.net/dorestad/4049/ . Bezocht op 28-02-2021 
45 Henzen, M. (2019), Middeleeuwse paddenstoelenpastei. https://eetverleden.nl/middeleeuwse-
paddenstoelenpastei/ . Bezocht op 28-02-2021 

https://historiek.net/dorestad/4049/
https://eetverleden.nl/middeleeuwse-paddenstoelenpastei/
https://eetverleden.nl/middeleeuwse-paddenstoelenpastei/
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1.4.2 Persoons- en begripsbepaling 

Binnen het onderzoek kunnen termen en begrippen onduidelijkheden veroorzaken wegens 

verschillende interpretaties of definities. Om deze reden wordt de betekenis van enkele 

begrippen hieronder toegelicht. 

 

Occa Johanna Ripperda 

Occa Johanna Ripperda is geboren in 1619 op de borg Farmsum in een cultureel 

hoogontwikkeld adellijk gezin. Tijdens haar dertig jaren als weduwe reisde zij op eigen kracht 

door heel Noord-Europa. De laatste veertien jaar van haar leven bekleedde zij de hoogste 

functie aan het hof van de koningin van Zweden. Zelfs twee jaar na haar dood maakte zij nog 

een laatste reis - naar het Oost-Friese Jennelt, waar haar prachtige grafkist vorig jaar ontdekt 

werd. 46 Zij is de schrijfster van het kookboek dat centraal staat in deze scriptie.47 

 

Eetbare paddenstoelen 

Dit begrip duidt de paddenstoelen aan die Occa gebruikt in haar recepten, en zijn de vroegst 

bekende paddenstoelen die gegeten worden door Nederlandse en Duitse adel in de 17e eeuw. 

De paddenstoelen die hiermee bedoeld worden, zijn in hoofdstuk 2 van de scriptie 

beschreven. 

 

Culinaire historie 

Met het begrip ‘culinaire historie’ wordt de geschiedenis van het menselijk eten aangeduid. 

De manier waarop er gegeten wordt, hoe een ingrediënt of recept zijn weg heeft gemaakt in de 

cultuur en de processen om het bereiden en manier van eten heen. In deze scriptie wordt er 

focus gelegd op de culinaire historie van paddenstoelen in de 17e eeuw. 

 

Ecologische verspreiding 

Met ecologische verspreiding wordt de verspreiding van de paddenstoelen in afhankelijkheid 

van het landschappelijke milieu bedoeld. Paddenstoelen zijn gebonden aan de plek waar de 

beste omstandigheden voorkomen voor de groei van het soort. De verschillende ecotopen 

(bos, weide, klei, zand) geven duidelijkheid in de ruimtelijke verspreiding en toegankelijkheid 

van de paddenstoelen. 

 

 
46 Alma, R. (2019), Farmsumer meisje aan het Zweedse hof. Bezocht op 28-02-2021 
47 Omdat we haar goed zullen leren kennen, wordt zij in het vervolg simpelweg ‘Occa’ genoemd. 
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Landschapsgebondenheid van paddenstoelen 

Paddenstoelen zijn niet gebonden aan een geografische locatie, maar aan de ecotoop waarin 

ze groeien. Zo zal een bospaddenstoel verdwijnen wanneer het bos verdwijnt, en een 

weidechampignon als van de weide een akker wordt gemaakt.48 Paddenstoelen profiteren door 

hun mycelium van hun groeiplaats, waar de dood of levend materiaal afbreken. Van de drager 

of de bodem worden de bouwstenen van hun bestaan gehaald. Zo zal een berkenzwam 

afhankelijk zijn van de berk, zijn drager. Wanneer de drager verdwijnt, verdwijnt hierbij ook 

de berkenzwam.49 

 

Een ecotoop 

Een ecotoop is een ecomorfologische, karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is ingedeeld 

aan de hand van de criteria hoogte/diepte, stroomsnelheid, droogvalduur, zoutgehalte en 

sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele overgangen in deze 

variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden.50 

 

Culinair landschap 

De term culinair landschap omvat alles dat behoort tot de uitoefening van het koken en eten 

van een product. Hierbij wordt gerekend: de groeilocatie van het voedsel met de boer, de 

markt met de handelaren, de keuken met haar keukenmeiden, de eters en hun tafelgewoonten. 

Alles dat in gang wordt gezet om het product van de grond naar de eter te brengen, maakt deel 

uit van het culinaire landschap. Hoe lager de mens in de sociale klasse valt, hoe dichter het 

culinaire landschap samenvalt met de eigen woonomgeving. Hoe hoger de mens in sociale 

klasse valt, des te groter is het culinaire landschap. Door de opkomst van overzeese en 

internationale handel breidde het culinaire landschap zich steeds verder uit in de 17e eeuw. 

Ook de botanische revolutie (1530-1615) bracht nieuwe producten op de markt, zoals 

schorseneren en snijbonen.51 Het culinaire landschap breidt zich met de tijd steeds verder uit. 

 

 

 
48 Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. (2010), Nederland van de kaart. 
49 Van de Water, R. (z.d.) Paddenstoelentijd. https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/paddenstoelentijd/ 
Bezocht op 13-4-2021 
50 Rijkswaterstaat (z.d.): Ecotopen en Vegetatiestructuur. https://waterinfo-
extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/ Bezocht op 18-05-2021 
51 Voedsel Innovatie Zuid-Holland, Voedselfamilies.nl. (2021), Klein land met groot imago: Hollandse keuken 
weer terug op de kaart. https://www.voedselfamilies.nl/2019/01/21/klein-land-met-groot-imago-hollandse-
keuken-weer-terug-op-de-kaart/ . Bezocht op 13-4-2021 

https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/paddenstoelentijd/
https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/
https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/
https://www.voedselfamilies.nl/2019/01/21/klein-land-met-groot-imago-hollandse-keuken-weer-terug-op-de-kaart/
https://www.voedselfamilies.nl/2019/01/21/klein-land-met-groot-imago-hollandse-keuken-weer-terug-op-de-kaart/
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Fysiek landschap 

De term landschap splitst op in drie delen: Het fysieke landschap, het drielagenmodel en de 

waardenkader.52 Met het fysieke landschap duiden we het waarneembare deel aan van de 

aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de 

factoren klimaat, reliëf, water, bodem, flora en fauna, alsmede het menselijk handelen.53 

 

Het drielagenmodel 

Het drielagenmodel is een landschapsvisie, dat bestaat uit de abiotische laag, de biotische laag 

en een laag van menselijk handelen. Men houdt daarbij deze ‘natuurlijke’ volgorde aan: het 

kale landschap (abiotisch) raakt vanzelf begroeid (biotisch) en wordt ontgonnen door de mens 

(menselijk handelen). De abiotische laag beschrijft de niet-levende factoren: aarde, water, 

lucht en abiotische processen. De biotische laag is de levende natuur met de biotische factoren 

ofwel planten en dieren en biotische processen. De derde laag, die van menselijk handelen, 

staat voor alles wat te maken heeft met grondgebruik en de ontwikkeling daarvan (wonen, 

recreatie, landbouw, etc.).54 

 

Zwammen, schimmels en paddenstoelen 

Zwammen en schimmels zijn synoniemen. Ze vallen beiden onder de term ‘funghi’ Het zijn 

organismen die uit cellen met een celkern, mitochondriën, celwand en een cytoskelet bestaan. 

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van de zwam of schimmel, hetgeen dat wij boven de 

aarde zien. Dat is dus maar een klein deel van de zwam of schimmel. Een paddenstoel is dus 

een zwam, maar een zwam is niet altijd een paddenstoel.55  

 
52 Staatsbosbeheer (2006), Visie Landschap leeft! 
53 Landschapsobservatorium (1992), Nota Landschap.  
54 Staatsbosbeheer (2006), Visie Landschap leeft! 
55 Van der Meer, F. (2017), Wat is het verschil tussen paddenstoelen, zwammen en schimmels? 
https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-
zwammen-en-schimmels Bezocht op 12-05-2021 

https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-zwammen-en-schimmels
https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-zwammen-en-schimmels
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1.5 Probleemstelling 

Uit het stand van onderzoek blijkt dat er vanuit verschillende vakgebieden studies zijn gedaan 

naar zowel de historische keuken en eetgeschiedenis van de mens in de 17e eeuw, als ook 

naar de benaming en verspreiding van paddenstoelen in de 15e tot 18e eeuw. Uit voorgaande 

blijkt dat eetgewoonten rondom paddenstoelen in de 17e eeuw al geruime tijd de interesse 

hebben van onderzoekers vanuit verschillende disciplines, elk met hun eigen vragen en 

onderzoeksrichtingen. De belangrijkste hieronder zijn historici,56 culinair historici,57 

mycologen58 en naamkundigen.59 Deze verschillende richtingen leiden tot een uitbundig scala 

aan informatie, elk met een eigen invalshoek. De historici richten zich op de samenleving in 

tijden van het maken van de kookboeken, culinair historici richten zich op het terughalen van 

oude kookkennis en -gebruiken, de mycologen excelleren in het identificeren en begrijpen van 

de vele soorten paddenstoelen die bestaan en hun verspreiding, en de naamkundigen uiten 

zich door de vertalingen en het publiceren van 17e-eeuwse kookboeken.  

 

1.5.1 Kennislacunes binnen het onderzoek 

Ondanks al deze studies, mist het landschaps-historisch onderzoek over paddenstoelen in 

zowel het kookboek van Occa Johanna Ripperda, als in het grotere plaatje. Ook zijn de 

voorgenoemde vakgebieden en hun onderzoeken op zichzelf staand, en niet voor het bredere, 

integrale plaatje ingezet. Dit lijkt wegens de vele, uiteenlopende bronnen een gemiste kans 

voor een onderzoek naar de consumptie, verspreiding en bereiding van paddenstoelen in de 

17e eeuw. 

 

Een eerste lacune heeft betrekking op de identificatie van paddenstoelensoorten. Door 

streektaal, volksnamen en versnipperd dialect zijn de paddenstoelen in Occa’s kookboek 

moeilijk aan te duiden als hun hedendaagse paddenstoelnamen. Dit leidt tot leegtes in de 

identificatie van gebruikte paddenstoelen in de recepten van Occa. Zie tabel 1 voor de soorten 

en hun (voorlopige) identificatie, verkregen van R.H. Alma. 

 

 

 

 
56 O.a. Alma, van der Sluis, Hondelink 
57 O.a. Henzen, Muusers, Willebrands, Kleyn, Verhoeven 
58 Verkley, Jansen, van der Putte, Gutter 
59 Van der Putte, Muusers, Willebrands 
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Tabel 1: De paddenstoelen in Occa’s kookboek, tabel verkregen van Redmer Alma 

 

De tweede lacune heeft betrekking tot de ecologische verspreiding en afkomst van deze 

paddenstoelen. Waar komen ze vandaan, en op welke manier komen ze van de grond naar het  

bord? Aan het Franse hof werden champignons gekweekt voor de koning,60 gebeurde dit ook 

voor de Nederlandse en Duitse adel? Dit zijn allemaal wezenlijke vragen binnen het 

geografisch-ecologische en logistieke plaatje over de consumptie van paddenstoelen, waar 

nog geen antwoorden op zijn. 

 

De derde lacune bevat de omslag van het imago van paddenstoelen in de Middeleeuwen naar 

die van de Gouden Eeuw. Een onderzoek kan veel inzicht geven in de verschuiving van de 

middeleeuwse omschrijving ‘duivels’ of zelfs ‘uitwerpselen van de aarde’61 naar het culinair 

gebruik van paddenstoelen in de 17e eeuw. Hierin zal de overgang niet een zwart-wit beeld 

zijn, maar een complexe, gelaagde en geleidelijke overgang, waaruit algemene conclusies 

worden getrokken.  

 

 
60 De Bonnefons, N. (1651), Le jardinier francois, qui enseigne a cultiver les arbres et herbes potageres. 
61 Willebrands, M. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood. 1668. P.38 

Voedselgroep Occa’s naamgeving Nederlandse naamgeving Duitse naamgeving 

Paddenstoel Mooszschwame - - 

Paddenstoel Erdtschwamme - - 

Paddenstoel Rischen - - 

Paddenstoel Grulyng - - 

Paddenstoel Drockene oder 
gesaltzene Rischen 

- - 

Paddenstoel Steinmorchlen - - 

Paddenstoel Pfefferling 

Hanekamme 

Cantharel Pfifferling 

Paddenstoel Morchelen Morielje Morchel 

Paddenstoel Druckene Morchelen Morielje, droge Morchel, trockene 

Paddenstoel Pulsen Paddenstoel Pilz 

Paddenstoel Schwamme Paddenstoel Schwamm 

Paddenstoel Schampinions Weidechampignon Wiesen-Champignon 
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Vanuit deze lacunes vormt zich het onderzoeksthema met deelvragen, om de voorgaande 

informatieleegtes (gedeeltelijk) te beantwoorden en op te vullen. 

 

1.5.2 Doelstelling van het onderzoek 

Het richtpunt van dit onderzoek is het creëren van overzicht wat betreft de culinaire historie 

van het gebruik van de paddenstoel in adellijke kringen in de 17e eeuw. Dit betreft het 

culinaire landschap, het culturele landschap en het fysieke landschap. Er wordt gezocht naar 

de gelaagdheid van de ontdekking van een nieuwe voedselgroep voor de gehele samenleving, 

waarin de ontwikkeling in volle gang was in de tijd dat Occa leefde. Het onderzoek wordt 

gepleegd vanuit Occa’s culinaire en landschappelijke perspectief. 

In dit onderzoek wordt beoogd om een duidelijke geschiedenis te schetsen van zowel het 

paddenstoelenlandschap waarin Occa bewoog, als mede de culinaire revolutie die plaatsvond 

in Noordoost-Nederland in de 17e eeuw. Deze scriptie kan worden gebruikt in toekomstig 

onderzoek naar culinaire geschiedenis, volksnamen voor ingrediënten en verder onderzoek 

naar paddenstoelen. 
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1.6 Onderzoeksthema en vragen 

Uit de stand van onderzoek kunnen we concluderen dat er weinig specifieke en gekoppelde 

kennis is in het landschaps-historische onderzoek over paddenstoelen in de 17e eeuw. Naast 

deze kennislacunes staat er ook een vrouw in het midden, waarin het onderzoek van de laatste 

twee jaar nog vrij vers is. 

Het probleem is, dat op grond van losstaand onderzoek we onvoldoende weten over de rol van 

paddenstoelen in de 17e eeuw in het daglicht van Occa’s leven. Voor deze open ruimte starten 

we met contextuele onderzoeksthema’s. Hierbij zal het startpunt van het onderzoek onze 

hoofdpersoon zijn, Occa Johanna Ripperda, en mede daarmee haar uitgebreide kookboek.  

In het geheel zal er gefocust worden op het ‘wie, wat, waar, waarom en hoe’. Daarmee wordt 

een compleet plaatje geschetst, waarin de paddenstoel centraal staat in het onderzoek naar 

soorten, afkomst en eetgewoonten. De deelvragen spreiden zich daarin ook uiteen in de drie 

hoofdthema’s van het onderzoek. Alle deelvragen zijn gebaseerd op de afbakening van tijd, en 

gaan over de 17e eeuw, behalve wanneer anders aangegeven. De hoofdvraag in dezen is: 

 

Hoe verhouden de paddenstoelen uit het kookboek van Occa Johanna Ripperda zich tot het 

17e-eeuwse culinaire, culturele, en fysieke landschap waarin zij zich bewoog? 

 

Onderzoeksthema 1 

Om inzicht te krijgen in de paddenstoelen die Occa Johanna Ripperda heeft gebruikt in haar 

kookboek, moet er onderzoek gedaan worden naar volksnamen en de herkomst van de 

paddenstoelen die in de recepten gebruikt worden. Op dit moment zijn nog niet alle 

paddenstoelen geïdentificeerd. Om inzicht te krijgen in de paddenstoelen (het wat) moet er 

een mycologisch en naamkundig onderzoek plaatsvinden. De onderzoeksvragen richten zich 

hierin op de (naams-)herkomst van de paddenstoelen. 

 

1.1. Wat zijn de (volks-)namen van Occa’s paddenstoelen uit haar kookboek? 

1.2. Hoe vertalen Occa’s volksnamen naar hedendaagse paddenstoelen? 

1.3. Wat is de geografische herkomst van de naamgeving van Occa’s paddenstoelen? 

 

Onderzoeksthema 2 

Aan de identificatie van de paddenstoelen in onderzoeksthema 1, grenst de verspreiding en 

het logistieke proces van de paddenstoel naar de mens. Omdat er geen onderzoek is gepleegd 
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van de weg van de paddenstoel naar de eter, wordt met deze deelvragen licht geschenen op 

het logistieke proces van het kunnen eten van de paddenstoelen. Om inzicht te krijgen in de 

verspreiding en het verkrijgen van paddenstoelen in de keuken (het waar en hoe) moet er een 

ecologisch en logistiek onderzoek plaatsvinden. De onderzoeksvragen richten zich hierin op 

de mogelijke overeenkomst van eetbare paddenstoelen en Occa’s verblijfplaatsen, de route 

van de grond naar het bord en een agrarische paddenstoelensector.  

2.1. Hoe ziet het verblijfspatroon van Occa’s leven eruit in het Noordzee- en Oostzeegebied? 

2.2. Wat is de ecologische verspreiding van Occa’s eetbare paddenstoelen in het Noordzee- en 

Oostzeegebied in 1650? 

2.3. In hoeverre komt de verspreiding van de eetbare paddenstoelen overeen met Occa’s 

verblijfslocaties, en wat zegt dat? 

2.4. Wat is de route die de paddenstoel moet afleggen van de grond naar het bord? 

2.5. Hoe ziet een mogelijke 17e-eeuwse agrarische sector rondom paddenstoelen eruit? 

 

Onderzoeksthema 3 

Een blik werpen in de 17e-eeuwse culinaire historie is een beschouwing van de waarom en 

het wie binnen het onderzoek. Het eten van paddenstoelen binnen de elitecultuur, en het 

worden van een bestandsdeel in de keuken moet een culinaire revolutie zijn geweest in het 

adellijke Noordzee- en Oostzeegebied. Hoe heeft die overgang plaatsgevonden? De 

onderzoeksvragen richten zich hierin op de eters, de bereiding, en de culinaire verspreiding 

van het eten van paddenstoelen.  

3.1. Welke verandering heeft het culinaire imago van de paddenstoel doorgemaakt van de 

Middeleeuwen naar de 17e eeuw? 

3.2. Wie nuttigden er paddenstoelen?  

3.3. Hoe werden de paddenstoelen bereid in recepten? 

3.4. Hoe smaken de paddenstoelen, en is de keuze voor paddenstoelen om de complementaire 

smaak uitgekozen, of naar verkrijgbaarheid? 
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1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 

De ruime basis aan kennis verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek. Het is zaak om in 

het onderzoeksproces gebruik te maken van zo veel mogelijk verschillende primaire en 

secundaire bronnen. In paragraaf 1.4 wordt onder het kopje ‘interdisciplinair onderzoek’ de 

verschillende onderzoekstechnieken behandeld die gebruikt gaan worden in het onderzoek. In 

paragraaf 1.3 wordt de belangrijkste literatuur in de stand van het onderzoek besproken.  

De bronnen die tijdens dit onderzoek gebruikt gaan worden zijn: literatuur, naamkundig 

onderzoek, veldonderzoek, het gebruik maken van bestaande geo-data, historisch 

kaartmateriaal en het maken van een landschapsreconstructie. 

 

De literatuur is zowel analoog als digitaal beschikbaar. Door de situatie omtrent het corona-

virus, is het niet mogelijk om een bezoek te brengen aan archieven of bibliotheken. 

Daarentegen is het afhalen van boeken en het aanvragen van scans wel mogelijk. 

 

1.7.1 Interdisciplinair onderzoek 

In dit onderzoek wordt een interdisciplinaire aanpak gehanteerd. Er wordt gebruik gemaakt 

van verschillende onderzoekstechnieken en methoden om een gegrond antwoord te kunnen 

geven op de vastgestelde onderzoeksvragen. De toegepaste onderzoeksmethoden worden elk 

hieronder kort toegelicht. In paragraaf 1.8 ‘Bronnen en onderzoeksmethoden’ wordt de 

beschikbaarheid van bronnen en de aanpak van de onderzoekstechnieken behandeld. 

 

Literatuurstudie 

Een groot onderdeel van de scriptie is het verzamelen en toepassen van bestaande primaire en 

secundaire kennis. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de bevindingen in het onderzoek. 

Een groot deel van de relevante literatuur is behandeld in paragraaf 1.3, de stand van het 

onderzoek. 

 

Naamkundig onderzoek 

Het grondbeginsel van het onderzoek is het ontrafelen van de volksnamen die Occa gebruikt 

voor de paddenstoelen in haar recepten. De mix van Nederlands, Hoog- en Nederduits, Deens 

en Zweeds heeft een scala aan ondefinieerbare paddenstoelnamen achtergelaten, die door 

middel van grondig naamonderzoek achterhaald moeten worden. Het naamkundig onderzoek 

zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Nederlands Mycologische Vereniging, die 
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mogelijk licht kunnen schijnen op de onbekende termen. Uit het naamkundig onderzoek 

komen de hedendaagse paddenstoelnamen voort, waar het onderzoek verder op kan bouwen. 

Het naamkundig onderzoek ondersteunt onderzoeksthema 1. 

 

Veldwerk 

Veldwerk is een aanvullende methode die gebruikt wordt in dit onderzoek. Dit wordt gedaan 

voor het beleven van Occa’s omgeving, maar ook het proberen te reconstrueren hoe het 

landschap er op dat moment uitzag. Dit gebeurt in combinatie met onder andere cartografisch 

onderzoek. Uit die reconstructie blijkt de toegankelijkheid van paddenstoelen voor Occa. 

Uit het veldwerk komt het historisch landschapsgevoel voort, en de kennis over de ecotopen 

van de paddenstoelen. 

 

GIS-Analyse 

Geografisch informatiesystemen (GIS) worden in dit onderzoek gebruikt als ondersteunend 

hulpmiddel voor de landschapsreconstructie. Het computerprogramma ArcGIS (versie 10.5.1) 

wordt gebruikt, voor het verwerken van geografische data en historisch beeldmateriaal. Uit 

deze historische ruimtelijke analyse komen digitale kaarten tot stand, de landschaps-

reconstructies, die worden ingezet ter ondersteuning van het onderzoek. 

 

Landschapsreconstructie 

Uit het veldwerk, cartografisch onderzoek en GIS-analyse uit de voorgaande alinea’s wordt 

een landschapsreconstructie gemaakt. Met landschapsreconstructie wordt bedoeld: Een 

visuele kaartweergave van de landschappelijke situatie op woonplekken van Occa Johanna 

Ripperda. Hier kan uit worden opgemaakt of Occa in haar woonlocaties mogelijk toegang had 

tot het foerageren van paddenstoelen die zij gebruikt in haar recepten. De landschaps-

reconstructie ondersteunt onderzoeksthema 2. 

 

Beeldmateriaal 

Bij gebruik van beeldmateriaal voor het onderzoek kan gedacht worden aan eigen 

fotomateriaal, gebiedskaarten en schilderijen uit de 17e eeuw. Het beeldmateriaal kan helpen 

met het afleiden van informatie en het leggen van verbanden. Hieronder valt ook het 

cartografisch onderzoek. Voor de landschapsreconstructie en de historische 

landschapsbeleving is historisch kaartmateriaal een uitgangspunt. De kaartanalyses zullen 
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meer inzicht geven in de ruimte waar Occa zich in bevond. Het cartografisch onderzoek 

ondersteunt de ruimtelijke analyse en legt basis voor de landschapsreconstructie. 

 

Koken van recepten 

Voor de volledige ervaring zal ik zelf de recepten waar paddenstoelen in voorkomen gaan 

koken en proeven, om te ontdekken wat de ingrediënten met elkaar doen. 
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1.7.2 Onderzoeksaanpak 

 

Deelonderzoek 1 

In dit deelonderzoek wordt er gebruik gemaakt van drie soortenbronnen: Literatuur, waarbij 

voornamelijk oude herbaria en het traktaat gebruikt worden om de hedendaagse namen van de 

paddenstoelen te vinden. De site van het NMV wordt ook gebruikt, voor informatie over de 

paddenstoelen. Daarnaast zal de mate van voorkomen in Occa’s leefgebied een additioneel 

argument zijn, waarom een paddenstoel het type is dat Occa gebruikt zou kunnen hebben. Een 

veelvoorkomende paddenstoel in Occa’s kookboek zal logischerwijs een veelvoorkomende 

paddenstoel in haar woongebied moeten zijn. 

Verder zal er gebruik gemaakt worden van contacten in de naamkundewereld, de wereld van 

culinaire historie en contacten uit de Duitse Mycologische Vereniging. Bij deze contacten 

wordt hulp gezocht bij het determineren van lastig terug te brengen soorten en worden eigen 

bevindingen gepeild. 

 

Deelonderzoek 2 

In dit deelonderzoek zal er een combinatie gemaakt worden tussen twee zaken: de ecotopen 

waar Occa’s paddenstoelen groeien, en de landschapsreconstructie van Occa’s leefgebied in 

1650. Om dit vergelijk mogelijk te maken zullen er twee dingen gedaan moeten worden: 

Onderzoeken wat de ecotopen zijn van Occa’s paddenstoelen, en het maken van een 

landschapsreconstructie. De ecotopen worden beschreven aan de hand van Alterra’s 

ecotoopbeschrijving. De landschapsreconstructie wordt gemaakt aan de hand van zes 

onderdelen, waarin alle facetten van het landschap aan bod komen. Er wordt gebruik gemaakt 

van literatuur, veldonderzoek (het landschap van Occa ingaan en vergelijkende casestudy van 

borgterrein en -tuin van Ewsum), geo-data in GIS en historisch kaartmateriaal. 

Aan het einde van het hoofdstuk wordt er een vergelijking getrokken tussen de ecotopen van 

de paddenstoelen en Occa’s leefomgeving, om vast te stellen welke soorten Occa had kunnen 

verzamelen. 

 

Deelonderzoek 3 

Hoofdstuk 3 probeert in een vogelvlucht een cultureel plaatje te schetsen van paddenstoelen in 

de 17e eeuw. Hier komen allerlei bronnen te pas, van literatuur, tot culinair historici, het zelf 

koken van recepten en kunst in de 17e eeuw. Dit deelonderzoek is de meest brede kijk op het 

onderwerp. Het bespreekt de culturele waarde van de paddenstoel op veel verschillende 
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vlakken. Dat reikt van het imago, naar de consumenten, naar de bereiding en tot slot de 

culinaire keuze voor bepaalde paddenstoelen in elk recept. In een korte geschiedenis zal 

beschreven worden hoe het imago van paddenstoelen veranderde. Erna wordt gefocust op wie 

de consumenten van de paddenstoel waren in de 17e eeuw. Vervolgens wordt weer gefocust 

op Occa en haar recepten: waarom koos zij voor een bereiding, en waarom koos ze een 

bepaalde paddenstoel in een recept? 

 

De onderstaande tabel laat de bronnen en gebruikte methoden zien voor de scriptie, per 

deelthema. 

Deelthema’s Bronnen Methodes 

1. Naamkundig 

onderzoek naar 

de soorten 

paddenstoelen 

- Literatuur 

- (Buitenlandse) contacten 

- NMV-contacten 

- Naamkundig onderzoek 

door middel van 

literatuurstudie 

- Het bestuderen van namen 

van paddenstoelen in het 

Duits, Deens en Zweeds 

- Deductie van de 

uitkomsten 

2. Ecologische 

verspreiding en 

logistiek proces 

- Literatuur 

- Veldonderzoek 

- Geo-data 

- Historisch kaartmateriaal 

- Landschapsreconstructie 

- Literatuuronderzoek naar 

Occa’s paddenstoelen in 

Nederland en Duitsland 

- Onderzoek naar de 

verspreiding van Occa’s 

paddenstoelen door 

veldonderzoek 

- Gebruik van geo-data, 

historisch kaartmateriaal 

voor 

landschapsreconstructie 

van Occa’s verblijfplaatsen 

- Deductie van de 

uitkomsten 
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3. De culinaire 

revolutie en 

imagoverandering 

van de 

paddenstoel 

- (Online) interviews 

(mailcontact of zoomcall) 

met kookboekenschrijvers 

Willebrands, culinair 

historici en Anneke van der 

Putte 

- Literatuur 

- Het eigenhandig recepten 

koken van Occa 

- Kunst in de 17e eeuw 

- Chronologische 

differentiatie opmaken uit 

de 16e tot 18e eeuw 

omtrent paddenstoelen 

door literatuuronderzoek 

- Interviews afnemen en de 

informatie gebruiken voor 

verdere deductie omtrent 

het onderwerp 

- Occa’s recepten 

uitproberen met 

verschillende soorten 

paddenstoelen 

- Kunst deduceren tot een 

uiting van het imago van 

de paddenstoel 

 

Tabel 2: Bronnen en onderzoeksmethoden gebruikt in de scriptie 

 

 

  

Figuur 3: Pagina uit het kookboek van Occa met recepten met 
paddenstoelen 
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Hoofdstuk 2: Occa’s 

paddenstoelen 
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2.1 Inleiding 

Het kookboek van Occa is een manuscript, geschreven in taal waarvan de wortels in oude 

Noord-Nederlandse dialecten en het Hoogduits liggen.62 Dit brengt voor de Nederlandse lezer 

uit anno 2021 verwarring en onduidelijkheid met zich mee. Niet alle woorden zijn vandaag de 

dag bij ons bekend. In hoofdstuk 2 worden de paddenstoelenrecepten uit het manuscript van 

Occa geëxtraheerd, om zo tot een lijst van paddenstoelnamen te komen. Sommige namen 

zullen meteen herkenning geven, en andere namen niet.63 Het doel is om tot een lijst te komen 

met alle namen, de herkomst van de paddenstoelnaam en de hedendaagse naam die in het 

Nederlands en Duits gebruikt wordt. Om tot dit resultaat te komen, worden onder andere de 

bronnen gebruikt die benoemd zijn in de stand van het onderzoek. 

Het hoofdstuk wordt opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bevat het aanleggen van de 

verzameling van de paddenstoelen uit het kookboek met Occa’s bijgeleverde informatie. Het 

tweede deel van het hoofdstuk bevat het uitzoeken van huidige Nederlandse naamgeving van 

de paddenstoelen, en het vinden van de taal van herkomst. 

 

De vragen die worden beantwoord in dit hoofdstuk zijn: 

 

- Wat zijn de namen van Occa’s paddenstoelen uit haar kookboek? 

- Hoe vertalen Occa’s volksnamen naar hedendaagse paddenstoelen? 

- Wat is de herkomst van de naamgeving van Occa’s paddenstoelen? 

 

Door middel van het opstellen van profielen voor de paddenstoel met informatie uit het 

kookboek en literatuur, worden de soorten teruggebracht naar hun hedendaagse Nederlandse 

naamgeving.  

 
62 Voortgekomen uit gesprek met Redmer Alma 
63 Dit kan eveneens een valkuil zijn. Is bijvoorbeeld Occa’s ‘champignon’ wel onze bekende champignon? 
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2.2 Inventarisatie van Occa’s paddenstoelen 

De recepten van Occa zijn, met betrekking tot paddenstoelen, op te delen in vier 

categorieën.64 De eerste categorie is de recepten die uitleggen hoe een bepaalde paddenstoel 

het beste kan worden klaargemaakt. De tweede categorie is de recepten die de paddenstoel 

gebruiken als toevoeging aan het geheel. De derde categorie omvat recepten waar je 

paddenstoelen aan toe kan voegen, mits de kok dat zou willen. De vierde en laatste categorie 

is recepten waar de paddenstoel de hoofdrol speelt, zoals gevulde paddenstoelen. 

In totaal zijn er 88 recepten waar paddenstoelen in voorkomen. Hiervan vallen er 19 in de 

eerste categorie, 56 in de tweede categorie, 3 in de derde categorie en 8 in de vierde categorie. 

Zie bijlage 1 voor de Nederlandse vertaling van de recepten, en bijlage twee voor de recepten 

in tabelvorm. 

In totaal bestaan er 11 verschillende paddenstoelen in Occa’s kookboek, die uit de 88 recepten 

zijn onttrokken. Het is hierbij nog onzeker of bepaalde namen dezelfde paddenstoel 

aanduiden, of namen een overkoepelende term zijn,65 en of een naam wel echt een 

paddenstoel is.66 De paddenstoelen worden in de recepten op meerdere manieren gespeld.  

De namen zijn de Erdstschwamme (Erdtschwame, Erdtswämme), de Grulyng (Grusyng), de 

Hanekamme (Hanekämme), de Mooszschwame, de Morchelen (Morgelen, Morchellen, 

Morglen, Merchelen, Merchlen), de Pfefferling (Pefferling), de Pulsen (Piltzen, Pilzen), de 

Rischen, de Schampinions (Schampiniohns, Klene Schampinions), de Schwämme (Swamme, 

Swähme, Svamme, Sweme) en de Steinmorchlen. Daarnaast kunnen al deze paddenstoelen de 

factor hebben dat de gedroogd (gedrockenede), gezouten (gesaltzene) of vers (frischen) zijn. 

Zie de tabel hieronder voor de soorten paddenstoelen, in welke recepten ze voorkomen en hoe 

vaak ze in elke categorie voorkomen. 

 

 

 
64 De categorieën zijn gevormd na het vertalen van Occa’s recepten met paddenstoelen. Vier is het minimum 
aantal om alle recepten in te delen, waarbij ze toch onderscheidende categorieën blijven. 
65 Voorbeelden hiervan zijn ‘sponzen’, ‘zwammen’ en ‘paddenstoelen’. 
66 Denk hierbij aan de naam ‘Hanekamme’, dat in het Nederlands een naam is voor de cantharel, maar ook de 
kam van een haan kan aanduiden. 
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Tabel 3: Occa's Paddenstoelen in categorieën67 

 

In de volgende alinea wordt er voor elke paddenstoel een profiel opgesteld, met alles dat Occa 

kenbaar maakt over het soort in haar recepten.  

 
67 In bijlage 2 staat dit schema op de uitgebreide manier, en wordt er per recept beschreven wat er wordt 
gemaakt, met welke paddenstoel dit wordt gedaan en in welke categorie dit recept valt. 

Paddenstoel Komt voor in recepten: Aantal 

categorie 

1 

Aantal 

categorie 

2 

Aantal 

categorie 

3 

Aantal 

categorie 

4 

Erdtschwäme 0093, 0321, 0515, 0653, 1071, 

1072 

1 2 0 3 

Grulyng 1069 1 0 0 0 

Hanekämme 0032, 0040, 0092, 0093, 0226 0 5 0 0 

Mooszschwame 1071 1 0 0 0 

Morchelen 0015, 0016, 0032, 0034, 0039, 

0042, 0087, 0092, 0123, 0125, 

0138, 0141, 0160, 0175, 0182, 

0187, 0196, 0202, 0213, 0226, 

0268, 0282, 0301, 0329, 0339, 

0369, 0378, 0384, 0401, 0411, 

0421, 0432, 0875, 1070, 1071, 

1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 

1080, 1081, 1082, 1085 

7 32 2 4 

Pfefferling 0425, 1069 1 1 0 0 

Pulsen 0325, 1085a 1 1 0 0 

Rischen 0184, 0268, 0293, 0425, 0876, 

1069, 1070, 1073, 1083, 1084, 

1084a, 1085 

7 4 1 0 

Schampinions 0016, 0040, 0063, 0072, 0108, 

0136, 0140, 0173, 0177, 0184, 

0196, 0212, 0231, 0248, 0268, 

0290, 0298, 0324, 0325, 0326, 

0331, 0362, 0369, 0402, 0411, 

0422, 0425, 0515, 1062, 1063, 

1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 

1070, 1083, 1084, 1085, 1085a 

11 27 0 2 

Schwämme 0015, 0093, 0293, 0332, 0425, 

1071, 1072, 1073, 1085, 1085a 

4 5 0 1 

Steinmorchlen 1078 1 0 0 0 
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2.3 Paddenstoelprofielen 

Occa’s manuscript geeft informatie vrij over de paddenstoelen, door beschrijvingen van de 

paddenstoel, de bereidingswijze van de paddenstoel en de frequentie waarmee ze met het 

soort kookt. In het paddenstoelprofiel wordt al deze informatie uit de recepten gehaald, om 

een duidelijk idee te krijgen wat de paddenstoel betekend heeft in Occa’s culinaire wereld.  

 

2.3.1 Erdtschwame, Erdtschwamme, Erdtswämme 

Bijzonderheden: Wordt soms ook aangeduid als alleen ‘Swamme’ (1071, 1072) 

Over de bereidingswijze van de Erdtschwame wordt gezegd: 

Het bereiden van Erdtschwame staat in recept 1071 

Goed wassen, koken en bakken in boter (1071) 

Het koken wordt in vleesbouillon gedaan (1071) 

Na het koken en bakken kan je ze heel laten of in lange repen snijden (1071) 

Kunnen ook bereid worden zoals de Schampinions en Morchelen (1071) 

Ze zijn uitwisselbaar door Schampinions (0515) 

Komen niet gedroogd of gezouten voor in de recepten 

Over het uiterlijk van de Erdtschwame wordt gezegd: 

Groot en gebruind (1072) 

 

2.3.2 Grulyng, Grusyng 

Over de bereidingswijze van de Grulyng wordt gezegd: 

Het bereiden van de Grulyng staat in recept 1069 tussen de Rischen en Pfefferlingen. 

Ze moeten in water gekookt worden, uitgeknepen en in boter gebraden met een ui en 

peper (1069) 

Komen niet gezouten of gedroogd voor in de recepten 

 

2.3.3 Hanekamme, Hanekämme  

Bijzonderheden: De Hanekamme is een lastig geval. Het is namelijk ook mogelijk dat het 

over een kam van een haan gaat. In enkele gevallen wordt de Hanekamme opgesomd tussen 

dierlijke producten,68 en soms wordt de Hanekamme opgesomd naast andere 

paddenstoelsoorten: 

Opsomming naast andere paddenstoelen in recept 0032, 0093 

 
68 In het bijzonder andere lichaamsdelen van de haan, zoals de hanenballen, hanenmaag en hanenlever. 
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Opsomming naast dierlijke producten in recept 0092, 0093, 0226 

Onduidelijk in recept 0040 (staat na Schwämme, maar voor Oxsengaume) 

Over de bereiding van de Hanekamme wordt gezegd: 

Mogelijk rauw gebruikt in een pastei, geen bereiding bijgevoegd (0032, 0092) 

Gekookt en met foelie gebakken (0040) 

Gekookt met een bundel tijm (0093) 

Komt niet gezouten of gedroogd voor in de recepten 

 

2.3.4 Mooszschwame 

Bijzonderheden: Wordt soms ook aangeduid als alleen ‘Swamme’ (1071, 1072) 

Over de bereiding van Mooszschwame wordt gezegd: 

Het bereiden van Mooszschwame staat in recept 1071 

Goed wassen, koken en bakken in boter (1071) 

Het koken wordt in vleesbouillon gedaan (1071) 

Na het koken en bakken kan je ze heel laten of in lange repen snijden (1071) 

Kunnen ook bereid worden zoals de Schampinions en Morchelen (1071) 

Komen niet gedroogd of gezouten voor in de recepten 

 

2.3.5 Morgelen, Morchelen, Morchellen, Morglen, Merchelen 

Over de bereiding van de Morchelen wordt gezegd: 

Het bereiden van Morchelen staat in recept 1078 

Kan ze koken in combinatie met oesters (0034) 

Koken wordt gedaan in fris water en/of vleesbouillon (0034) 

Kunnen zowel rauw als gekookt verwerkt worden in recepten zoals pasteien, maar 

moeten altijd verhit worden (0034, 0138) 

Worden soms in boter gebakken na het koken (0160)  

Kunnen soms vervangen worden door Schampinions (0196, 0268, 0369) 

Vaak met peterselie en foelie gebakken (0213) 

Kunnen in een pastei vervangen worden door Rischen (0268) 

Worden soms voor recepten in stukjes gesneden (0301) 

Moeten goed worden schoongemaakt voor gebruik (0432, 0875) 

Je kunt de Morchelen vullen (1074) 

Ze zijn soms gedroogd (1075, 1077, 1080) met recept voor het indrogen (1085) 
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2.3.6 Pfefferling, Pefferling 

Over de bereidingswijze van de Pfefferling wordt gezegd: 

Het bereiden van de Pfefferling staat in recept 1069 tussen de Rischen en de Grulyng 

Kan verwisseld worden met Schampinions of Rischen (0425) 

Als je geen verse hebt, kan je beter de gezouten Swamme nemen (0425) 

Worden met verse boter, ui en peper gebakken (0425, 1069) 

Voor het bakken moet men ze koken en uitknijpen (1069) 

Komen niet gezouten of gedroogd voor in de recepten 

 

2.3.7 Pulsen, Piltzen, Piltzen 

Over de bereiding van Pulsen wordt gezegd: 

Ze kunnen vers of gezouten voorkomen (0325) 

Ze worden gebraden in boter (0325) 

Je kan ze pekelen zodat ze langer houdbaar zijn (1085a) 

 

2.3.8 Rischen 

Over de bereiding van Rischen wordt gezegd: 

Het bereiden van de Rischen staat in recept 1069 tussen de Grulyng en Pfefferlingen 

Worden gekookt in vleesbouillon (0184, 0268) 

Worden in boter met ui gebakken (0425, 0876) 

Kunnen worden bereid zoals de Schampinions en Morchelen (1070) 

Kunnen gedroogd of gezouten voorkomen (1073, 1084, 1085) 

Men moet de stengel eraf snijden (1084) 

Men kan Rischen inmaken in boter, zodat ze in de winter gebruikt kunnen worden (1083) 

Over het uiterlijk van de Rischen wordt gezegd: 

Ze hebben een stengel (1084) 

 

2.3.9 Schampinions, Schampiniohns, Klene Schampinions 

Over de bereidingswijze van de Schampinions wordt gezegd: 

Het bereiden van Schampinions staat in recept 1062 

Kunnen ook worden bereid als Erdtschwame en Mooszschwame (1071) en zoals 

Rischen (1070) 

Moeten goed worden gewassen voor het gebruik (0290) 

Wordt vaak gekookt in vleesbouillon (0196) 
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Kan worden gebruikt door gekookt te worden en erna gebraden, vaak in boter (0369) 

Wordt soms met ui gebakken (0425) 

Het kookvocht/sap van de Schampinions wordt soms in pasteien gegoten (0196) 

Je kan ze inzouten/pekelen (1084) of drogen (1085) 

Wordt soms verwezen naar ‘goed bereide Schampinions’ (0140, 0173, 0177) 

Zijn uitwisselbaar door bijna elke andere soort paddenstoel (0325, 0515) 

Het is mogelijk om Schampinions in te maken met boter zodat ze in de winter gebruikt 

kunnen worden (1083) 

Het is mogelijk om de Schampinions te pekelen, ‘zoals je ook met Svamme kan doen’ 

(1085a) 

Over het uiterlijk van de Schampinions wordt gezegd: 

De Schampinions moeten een aangename kleur hebben en niet aangevreten zijn door 

wormen (1063) 

 

2.3.10 Schwämme, Swamme, Swähme, Svamme, Sweme, Schwame 

Bijzonderheden: De term Schwämme (en andere variaties van het woord) refereren soms 

naar andere paddenstoelen, en worden soms op zichzelf gebruikt als term voor paddenstoelen. 

Hiervan een inventarisatie, het woord refereert in de recepten naar: 

0015: Swähme, op zichzelf staand, geen ander soort genoemd 

0093: Schwame, verwijst naar de voorgaand genoemde Erdtswamme 

0293: Schwäme/Schwamme, op zichzelf staand, kan vervangen worden door Rischen 

0332: Swämme/Sweme, op zichzelf staand, geen ander soort genoemd 

0425: Swamme, discutabel, verwijst naar gezouten Schampinions, Pefferling of Rischen of  

naar een ander soort, wanneer je geen verse Schampinions, Pefferling of Rischen hebt 

1071: Swamme, verwijst naar Erdtschwame en Mooszschwame 

1072: Schwämme, verwijst naar Erdtschwämme 

1073: Schwamme, verwijst naar droge of gezouten Rischen 

1085: Swämme, op zichzelf staand, recept om ze in te drogen 

1085a: Svamme, op zichzelf staand, verwijst naar hoe je ook Svamme kan pekelen zoals je in  

het recept de Schampinions of Pilzen pekelt 

Over de bereiding van (op zichzelf staande) Schwämme wordt gezegd 

Verwisselbaar met Morchelen (0015) 

Kunnen worden gebraden (0293) 
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Worden gekookt bij andere ingrediënten nadat ze als kleine stukjes en bedekt in meel 

zijn gebakken in een pan (0332) 

Kunnen gezouten voorkomen, en worden dan gespoeld en gekookt (0425) 

Kunnen gedroogd voorkomen, er is een recept om ze te drogen (1085) 

Kunnen gepekeld voorkomen, er is een recept om ze te pekelen (1085a) 

 

2.3.11 Steinmorchlen 

Over de bereiding van de Steinmorchelen wordt gezegd: 

Het bereiden van de Steinmorchelen staat in recept 1078, samen met de Morchelen 

Kunnen gedroogd voorkomen (1078) 

Altijd goed wassen en koken in schoon water, en vervolgens in vleesbouillon weer 

koken (1078) 
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2.4 Identificatie van de paddenstoelen 

Het is zaak om van het profiel van de paddenstoelen in 2.3 een juiste match te vinden bij 

hedendaagse Nederlandse paddenstoelen. Dit is voor sommige goed te doen, waarbij het 

standaardwerk van H.C. Bels Koning, W.M. van Kuijk: ‘Mushroom terms: polyglot on 

research and cultivation of edible fungi: English, German, Dutch, Danish, French, Italian, 

Spanish and Latin’ veel voor ons kan invullen.69 

Ten tweede is het woordenboek ‘Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen 

Mundart (Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801)‘ behulpzaam bij het identificeren van 

soorten die lastiger terug te vinden zijn.70 Het woordenboek bevat zowel het Hoogduits, als 

ook Oostenrijkse woorden en invloeden. 

Uiteindelijk is het mogelijk dat sommige paddenstoelen niet terug te leiden zijn naar een 

hedendaagse naam. Bij deze situatie moet de soort afgeleid worden aan de hand van wat er 

bekend is uit de recepten, het rekening houden met mogelijke andere spelling of vertaalfouten 

en de paddenstoel deduceren door alle mogelijke factoren bij elkaar op te tellen. 

 

Voordat er dieper wordt gezocht naar Occa’s paddenstoelen is het handig om de verschillen 

tussen de woorden schimmel, zwammen en paddenstoelen op een rijtje te zetten: 

Zwammen en schimmels zijn synoniemen. Ze vallen beiden onder de term ‘funghi’ Het zijn 

organismen die uit cellen met een celkern, mitochondriën, celwand en een cytoskelet bestaan. 

Een paddenstoel is het vruchtlichaam van de zwam of schimmel, hetgeen dat wij boven de 

aarde zien. Dat is dus maar een klein deel van de zwam of schimmel. Een paddenstoel is dus 

een zwam, maar een zwam is niet altijd een paddenstoel.71  

 
69 Het boek is online in te zien via de WUR met de link: https://edepot.wur.nl/466382  
70 Het woordenboek is online in te zien naast vele anderen met de link: https://woerterbuchnetz.de/ 
71 Van der Meer, F. (2017), Wat is het verschil tussen paddenstoelen, zwammen en schimmels? 
https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-
zwammen-en-schimmels Bezocht op 12-05-2021 

https://edepot.wur.nl/466382
https://woerterbuchnetz.de/
https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-zwammen-en-schimmels
https://www.frankwandelt.nl/wandelen/natuur-en-wandelweetjes/wat-is-het-verschil-tussen-paddenstoelen-zwammen-en-schimmels
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2.4.1. Erdtschwamme (Erdtschwame, Erdtswämme) 

De Erdtschwamme komt in Occa’s kookboek zes keer voor. Dit is geen grote 

paddenstoelengroep. Bijzonder is dat de Erdtschwamme ook wel aangeduid worden met het 

woord ‘Swamme’, zonder verdere aanduiding. Dit doet denken dat de Erdtschwamme 

misschien geen paddenstoelsoort is, maar eerder een verzamelnaam, een overkoepeling. Het 

Grammatisch-Kritisches Wörterbuch heeft het woord ‘Erdtschwämme‘ in het lexicon staan, 

met de betekenis: 

 

„Der Êrdschwamm, des -es, plur. die -schwämme, eine allgemeine Benennung aller 

Schwämme, welche auf und aus der Erde wachsen; zu den Unterschieden von den 

Baum- und Meerschwämmen.“72 

 

Het Stockholmisches Magazin uit 1756 vermeld voor het Duitse ‘Erdschwamme’ wel de 

Tubera terrae, dat verwijst naar de truffel.73 Omdat Occa in haar beschrijvingen de 

paddenstoelen wast, kookt en bakt, en ze verwisselbaar zijn door de Schampinions, wordt er 

niet vanuit gegaan dat het woord ‘Erdtschwamme’ verwijst naar de truffel. 

 

De Erdtschwamme is een algemene benaming voor alle zwammen, die op en uit de aarde 

groeien. Dit is in overeenstemming met Occa’s gebruik van het woord, die het woord vrij 

uitwisselt met de algemene term ‘Swamme’. Een vrije vertaling naar ‘paddenstoelen van de 

aarde’ of ‘aardepaddenstoelen’ is hier op zijn plaats. Duits expert op oude 

paddenstoelliteratuur Christian Volbracht komt hier op de zelfde conclusie: Een 

verzamelnaam voor alle paddenstoelen die uit de aarde groeien. 

 

  

 
72 Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Ausgabe letzter Hand, Leipzig 1793–1801) 
via https://woerterbuchnetz.de/ . Bezocht op 22-04-2021 
73 Stockholmisches Magazin (1756), ‚Darinnen kleine schwedische Schriften, welche die Geschichte, 
Staatsklugheit und Naturforschung betreffen, nebst Neuen Berichten von den königlichen schwedischen 
Academien der Wissenschaften, hohen Schulen und andern Gelehrten in Schweden, mitgetheilet werden‘, Deel 
3, band 3. 

https://woerterbuchnetz.de/
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2.4.2. Grulyng 

De Grulyng, éen keer voorkomend in het kookboek, is een paddenstoel met weinig 

aanknopingspunten. Na veelvuldig zoeken komt men in de Circa Instans (1377) de ‘drieslyng’ 

(vandaag de dag ‘driesling’) tegen, en ook in de Teuthonista (1477) de ‘driesschelinghe’. Ook 

werd de cantharel ‘peperlynck’ genoemd74. De suffix -lyng en -lynk is dus bekend en gebruikt 

in de vroege mycologische naamgeving.75 De zoekterm -lyng in het Grammatisch-Kritisches 

Wörterbuch verwijst naar -ling, en brengt een bijzonder lijkend woord met zich mee, ‘Der 

Grübling’: 

 

„Der Grübling, des -es, plur. die -e, eine nur in einigen Oberdeutschen Gegenden 

übliche Benennung, 1) einer Art Äpfel, welche mit Gruben oder Grübchen auf der 

Schale versehen sind; 2) des Gichtschwammes, oder der Hirschbrunst, Phallus 

impudicus L. wegen seines mit vielen Gruben versehenen Huthes; und 3) der 

Trüffeln, Lycoperdon Tuber L. gleichfalls wegen ihrer grubigen Gestalt.“ 

 

Het ‘grubiges -lyng’, (zaak, ding) verwijst naar een pokdalig ding. De twee mogelijke soorten 

die worden aangegeven (Des Gichtschwammes Phallus Impucidus L. en der Trüffeln 

Lycoperdon Tuber L.) wijzen erop dat de Grübling niet de truffel is, maar mogelijk de 

Gichtschwamme. Truffels werden in het jaar 1600 aangeduid met de term ‘Aerd-buylen’.76  

De Gichtschwamme heeft de Nederlandse naam grote stinkzwam, waarvan de jonge 

opgeschoten paddenstoelen eetbaar zijn, wanneer het duivelsei afgenomen is. Deze 

Gichtmorcheln77 wordt ook beschreven in het Theatrum Fungorum onder de ‘ungeren 

Eyeren’, duivelseieren en worden beschreven als phallus-achtig: 

 

“dat dese Fungi in het Hoogh-duytsch genaemt wierden Gichtmorchelen (…) waer 

van sij voor-sekert segghen, dat soo wanneer jemandt is sijnen drank drinkende door 

den stock of stangel van dese fungi, op de selve maniere als door een buyse, een 

middel is waer door den mensch van het flerecijn soude ghenesen worden.”78 

 
74 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving, P.115. 
75 In mailcontact met Anneke van der Putte kwam aan bod dat -lyng een andere schrijfwijze is voor –ling. In zijn 
algemeenheid geeft dit suffix een plaatsaanduiding of eigenschapsaanduiding (vergelijk ook bijv.  ‘jongeling’). 
76 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum, P.305-315. 
77 De naam ‘morcheln’ werd in het Hoogduits gebruikt als verzamelnaam voor alle eetbare paddenstoelen, zo 
vertaalt het Wortbuch de term ‘Morcheln’. Van Sterbeeck gebruikte hiervoor structuralistisch het woord 
campernoeljes, maar dat kon hier en daar nog eens mis gaan. 
78 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum, P.282 
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De grote stinkzwam komt in geheel Noord-Europa voor, en is zeer algemeen.79 

Toch is de Gichtschwamme geen echte eetpaddenstoel. Er zijn geen geschreven bronnen dat 

de paddenstoel gegeten werd in de 17e eeuw. A. van der Putte bracht een belangrijk punt in dit 

onderzoek omhoog: De verbastering van ‘grübling’ naar ‘gruling’ is zeer onwaarschijnlijk, 

omdat de ‘b’ een harde klank heeft en niet zo makkelijk wegvalt in taalontwikkeling. 

Zowel Anneke van der Putte als ook Christian Volbracht vonden na uitvoerig mailcontact een 

beter passende paddenstoel, de Grünling. Deze paddenstoel wordt eveneens op de Duitse 

Wikipedia aangeduid met de eerste zin: 

 

“Der Grünling (Tricholoma equestre) ist eine Pilzart aus der Familie der 

Ritterlingsverwandten (Tricholomataceae), der früher oft als Speisepilz gesammelt 

und auf den Märkten angeboten wurde.“ 

 

Het gegeven dat de paddenstoel ook werd verzameld voor de markt geeft ook aan dat het een 

paddenstoel is die werd geplukt voor consumptie.80 

 

In het Nederlands vertaalt deze zwam zich naar de Gele Ridderzwam (zie figuur 4). Hij wordt 

sinds 2000 afgeraden om te eten, omdat hij voor mensen met (onbekende) spierziektes 

dodelijk kan zijn. Voor die tijd werd de gele ridderzwam gezien als een delicatesse onder de 

fijnproevers, die ze graag op de markt kochten.81 

 

Het is een paddenstoel die groeit op humusarme grond, vaak een zandgrond in een naaldbos.82 

Omdat de gele ridderzwam op humusarme zandgrond voorkomt, heeft hij in Nederland maar 

een paar locaties waar hij groeit. Denk hierbij aan de pleistocene zandgronden en de 

duinbossen (zie figuur 5). In Duitsland heeft de paddenstoel meer geschikte groeilocaties dan 

in Nederland, zie figuur 6. Deze identificatie gaf de oplossing van de problematische lezing. 

Het handschrift leverde namelijk twijfel op of er ‘Rischengrulyng’ of ‘Rischengrusyng’ stond. 

Er blijkt echter sprake te zijn van twee soortnamen: ‘Rischen’ en ‘Grulyng’. 

 
79 De NMV Verspreidingsatlas, Grote Stinkzwam . https://www.verspreidingsatlas.nl/0137129. 07-05-2021 
80 Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Pilz und Krauterkunde (z.d.), http://www.nhg-
nuernberg.de/main.php?section=Pilze&page=beitrag/inf_gruenling.php . Bezocht op 07-05-2021. 
81 De Vries, F. (z.d.), Gevaarlijke paddenstoelen, de gele ridderzwam. 
http://deepfreezer1.blogspot.com/2011/09/deel-17-gele-ridderzwam.html Bezocht op 06-05-2021 
82 NMV Verspreidingsatlas: de Gele Ridderzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0137129 Bezocht op 07-
05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0137129
http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Pilze&page=beitrag/inf_gruenling.php
http://www.nhg-nuernberg.de/main.php?section=Pilze&page=beitrag/inf_gruenling.php
http://deepfreezer1.blogspot.com/2011/09/deel-17-gele-ridderzwam.html
https://www.verspreidingsatlas.nl/0137129
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Figuur 4: De gele ridderzwam 
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Figuur 5: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de gele ridderzwam in Nederland  
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Figuur 6: De verspreiding van de Grünling in Duitsland 
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2.4.3 Hanekamme (Hanekämme) 

In het paddenstoelprofiel van de Hanekamme werd al gauw duidelijk dat er een tweesplitsing 

was in betekenis. In een aantal recepten verwijst de Hanekamme naar de kam van een haan, 

waar bouillon van wordt getrokken, en in andere recepten verwijst de Hanekamme 

aannemelijk naar de paddenstoel, die gekookt en gebakken wordt voor drie van Occa’s 

recepten. De Hanekamme komt niet gedroogd of gezouten voor in de recepten, maar alleen 

vers.  

De Nederlandse naam voor de cantharel is ook wel een hanenkam. Occa’s schaarse gebruik 

van de Hanekamme in paddenstoelrecepten, en de gelijkenissen in de bereidingswijze van de 

Pfefferling en Hanekamme kan erop wijzen dat Occa twee namen gebruikte voor een en 

dezelfde paddenstoel, de cantharel. Daarentegen is het veelvuldig voorkomen van de 

hanenkam in andere recepten in combinatie met ander vlees en orgaanvlees (“… Hanekamme, 

Klotten und Magen…”), om bijvoorbeeld bouillon te trekken, doet toch overwegend denken 

dat het woord ‘Hanekamme’ wordt gebruikt voor de letterlijke hanenkam (zie figuur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7: De letterlijke 'hanenkam' 
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2.4.4 Mooszschwame 

De Mooszschwame komt een keer voor in Occa’s recepten, en blijft na veel onderzoek nog 

onbekend. Waarin de naam in zichzelf niet veel prijsgeeft over de soort, kan het voorvoegsel 

‘moosz-‘ ons wel iets vertellen over de paddenstoel. Een blik in het ‘Veldnamen van 

Nederland’ doet ons brengen naar moors- en moos-namen: 

 

“Daardoor kan de vorm moors- in contact komen met moos-, dat zelf moeilijk uiteen 

te houden is van mos 118): mnl. mose “slijk, modder” en mnl. mos “poel, moerassige 

grond”; en dit mos- is op zijn beurt weer moeilijk te scheiden van mors(ch), een 

bijvorm van mars(ch), mers(ch), meers(ch).”83 

 

Ook het Duitse ‘Moos’ en de Friese variant ‘Moas’ hebben dezelfde klank. Hierdoor mag er 

voorzichtig aangenomen worden dat het voorvoegsel Moosz- gekoppeld kan worden aan 

moerassig gebied met mos. Zoals van Sterbeeck bij de Wey-Schampinion stelde, krijgen 

paddenstoelen vaak hun naam aan de hand van de groeiplaats (van ghelijcken hebben oock 

vele Funghi door de Plaetsen van haer opcomst, haeren naem be-erft).84 

Met het zoeken in Theatrum Fungorum naar de termen Moos, Mosch en andere varianten, 

komt het volgende naar voren: 

 

“Geen van dese heb ick oyt met eenighe wortelkens bevonden, maer met schoon groen 

teere mosch beset, het welck sy van haere ghebort plaetse behouden, alsoo sy 

meertendeel in de bemoste aerde sijn groyende onder de boomen.”85 

 

Deze beschrijving van een naamloze paddenstoel die groeit in het mos loopt op een dood 

einde, omdat deze beschrijving op het eekhoorntjesbrood doelt. 

In het Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart heeft de 

Moosschwamm de volgende betekenis: 

 

 
83 Schönfeld, M. (2018), Veldnamen in Nederland. P.48 
84 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum.. P.28 
85 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.46 



47 
 

„Der Moosschwamm, des -es, plur. die -schwämme, eine Art ganz weißer eßbarer 

Erdschwämme, welche unter dem Moose wachsen, aber nur im Maymonathe gefunden 

werden; im Österreichischen Dörnling, Dornschwamm.“86 

 

De naam Moosschwamm geeft geen verder spoor. De Oostenrijkse naam helpt hierbij bij het 

vinden van de huidige naam. De ‘Dornschwamm’ vertaalt zich in het Engels en Latijn naar de 

‘plum agraric’, de ‘Agaricus Prunulus’.87 

De Agaricus prunulus heeft de Nederlandse naam ‘de grote molenaar, zwezerikpaddenstoel’ 

en is goed eetbaar (zie figuur 8). Ook komt de grote molenaar voor in heel Noordoost-Europa 

(zie figuur 9). 

 

Figuur 8: De grote molenaar 

  

 
86 Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart. (z.d.), 
https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemma=call_wbgui_py_from_form#0 Bezocht op 23-04-2021 
87 De Langenscheidt, (2021), https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/doernling , Bezocht op 22-04-2021 

https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB&lemma=call_wbgui_py_from_form#0
https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/doernling


48 
 

  

Figuur 9: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de grote molenaar in Nederland 
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2.4.5 Morchelen (Morgelen, Morchellen, Morglen, Merchelen, Merchlen) 

De Morchelen van Occa droegen in de 17e eeuw al deze herkenbare naam, die vandaag de dag 

ook nog bestaat. Het duidelijke uiterlijk van de paddenstoel zorgt ervoor dat ze goed te 

herkennen zijn (zie figuur 10). Omdat het van deze paddenstoelen vroeg bekend was dat ze 

eetbaar zijn, is de naam altijd meegenomen. Van Sterbeeck vermeld in zijn inleiding dat het 

de Bourgondische en Italiaanse koopmannen zijn die de ‘Morillen’ naar Vlaanderen brachten: 

 

“Niet tegenstaende dat de specierswinckels binnen Brussel oock de ghedrooghde 

Funghi vercoopen, besonderlijck de Morillen ende Galietti, de welcke met heele 

caskens uyt Borgondien en Italien comen, soo dat het nu een coopmanschap is.”88 

 

Met een blik op de ‘Mushroom Terms’ mag er afgeleid worden dat de Morchelen van Occa, 

de Nederlandse (gewone) morieljes moeten zijn, Duitse term Morcheln, Franse term morilles, 

en de herkomst, het Italiaanse Morchella.89 Lobelius meldt dat de morieljes (de “honich-raten 

ghelijckende”) in Duitsland zeer gewaardeerd worden,90 en Houttuyn:  

 

“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” 

91 

 

Het feit dat het morielje in de 17e eeuw een exportproduct was, wijdverspreid bekend is en 

gegeten wordt, sluit ook aan bij het paddenstoelprofiel. In Nederland groeien de morieljes op 

zandgronden, zowel duinen als de pleistocene zandgronden (zie figuur 11). De morieljes 

moeten volgens Occa goed worden schoongemaakt, niet rauw gegeten worden en komen ze 

vaak gedroogd voor in recepten, waar ze weer gehydrateerd moeten worden. De morieljes zijn 

hol, waardoor ze goed gevuld kunnen worden, dat ook voorkomt in Occa’s kookboek (recept 

 
88 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.25-26 
89 Bels-Koning et.al. (1980), Mushroom terms: polyglot on research and cultivation of edible fungi: English, 
German, Dutch, Danish, French, Italian, Spanish and Latin. 645.Morels, P.111. 
90 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving in het Nederlands. Een cultuurgeschiedenis, 
1200-1900. P.82 
91 Houttuyn, M. (1783), Natuurlyke historie : of, Uitvoerige beschryving der dieren, planten, en mineraalen. P. 
638 
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1074 en 1080). Occa’s beschrijving van het klaarmaken van de morieljes komt overeen met 

hoe de morieljes hedendaags bereid moet worden. 92 

De morieljes komen veel voor in de recepten, net als de Schampinions. Dat in de 17e eeuw 

van beide soorten goed bekend was hoe deze eruit zagen en dat ze goed eetbaar waren, is ook 

terug te zien in het veelvuldige gebruik door Occa. 

 

 

Figuur 10: De gewone morielje  

 
92 Een website als culy.nl legt dit stapsgewijs uit: https://www.culy.nl/inspiratie/zo-gebruik-je-morilles-
optimaal/ Bezocht op 07-05-2021 

https://www.culy.nl/inspiratie/zo-gebruik-je-morilles-optimaal/
https://www.culy.nl/inspiratie/zo-gebruik-je-morilles-optimaal/
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Figuur 11: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de gewone morielje in Nederland 
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2.4.6 Pfefferling (Pefferling) 

De Pfefferling komt twee keer voor in Occa’s recepten, en heeft tegenwoordig een zeer 

gelijkende Duitse naam, die het vinden van de paddenstoel makkelijk maakt. De ‘Pfifferling’ 

of ‘Eierschwamm’ in het Duits wijst naar de Nederlandse vertaling ‘cantharel’, maar ook 

‘hanenkam’ en ‘dooierzwam’, vaak zo genoemd door de kenmerkende vorm en gele kleur van 

de paddenstoel (zie figuur 12).93 De gele kleur gaf in de 17e eeuw hem de naam ‘die geile 

bosfunghi’ en ‘de Geile Hasenohr’.94 Het is een paddenstoel die al bekend was bij Plinius, 

Cicero en Horatius, die zij benoemden als Funghi Autumnales.95; 96 

Ook kan Occa de gepeperde melkzwam bedoeld hebben, een paddenstoel dat goed ingelegd 

kan worden in zout en een goed eetbare paddenstoel is (zie figuur 13).97 De term Pfefferling 

werd voor beide paddenstoelen gebruikt. Van Sterbeeck beschrijft deze paddenstoel als volgt: 

 

“(…) al ist dat sy seer goet, wit en vast is. Joan Bauhinus seght, dat sy melckachtich 

ende oock peperachtich sijn.”98 

 

Deze paddenstoelen komen voor in naald- en loofbossen op vochtige, voedselarme, zure 

zandgronden. Ook al zijn ze een vrij algemeen soort, tegenwoordig staan ze op de Rode Lijst, 

omdat hun habitat steeds kleiner wordt door verzuring en vermesting.99 De cantharel komt in 

Europa voor vanaf Scandinavië tot en met het Mediterrane Bassin.100 In Occa’s recepten komt 

de cantharel maar twee keer voor, maar hier zijn ze niet gedroogd of gezouten. Occa raad in 

haar recepten ook aan, dat wanneer je geen verse cantharellen hebt, je beter een ander soort 

kan gebruiken voor het recept. Dit legt de schaarste van de Pfefferling in haar recepten uit. 

 
93 Bels-Koning et. al. (1980), Mushroom terms: polyglot on research and cultivation of edible fungi: English, 
German, Dutch, Danish, French, Italian, Spanish and Latin. 204.Chantarelle. P.51 
94 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.60 
95 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.64 
96 Begin 17e eeuw worden de paddenstoelen opgedeeld naar het seizoen waarin zij opkomen, zo zijn 
bijvoorbeeld de morieljes de ‘lente-campernoelien’ en in de herfst opkomende paddenstoelen ‘herfst-
campernoelien’. 
97 Gebaseerd op mailcontact met Anneke van der Putte en Christian Volbracht, die me beiden attendeerde op 
de tweede mogelijkheid van de Pfefferling. Deze twee paddenstoelen worden uitwisselbaar gebruikt met 
dezelfde term. 
98 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.48 
99 Soortenbank.nl (z.d.), Cantharel. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=98&menuentry=groepen ; bezocht 
op 21-4-2021 
100 Kuo, M. (2015), Cantharellus "cibarius." Retrieved from the MushroomExpert.Com Website: 
http://www.mushroomexpert.com/cantharellus_cibarius.html Bezocht op 21-04-2021 

http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=98&menuentry=groepen
http://www.mushroomexpert.com/cantharellus_cibarius.html
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Beiden paddenstoelen zijn namelijk zeldzaam in het noorden van Europa, en komen ook in 

Noord-Nederland weinig tot niet voor (zie figuur 14 en 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: De Cantharel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 13: De gepeperde melkzwam 
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De reden voor het weergeven van de bleke cantharel is het feit dat andere soorten nog schaarser voorkomen in 

Nederland.  

Figuur 14:  Verspreidingsatlas van de verspreiding van de bleke cantharel in Nederland. 
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Figuur 15: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de gepeperde melkzwam in Nederland 
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2.4.7 de Pulsen (Piltzen of Pilzen)  

Zoals ook de zwam een verzamelnaam is voor de sponsachtige, is het woord Pulsen bij Occa 

dat ook. Pulsen vertaalt zich naar het hedendaagse Duitse woord ‘Pilzen’, en in het 

Nederlands ‘paddenstoel’.101 De huidige beschrijving van het woord paddenstoel klinkt 

‘zwam met een op een steel geplaatste hoed’.102 De paddenstoel is het vruchtlichaam van de 

schimmel. Zie ook de uitleg bij de inleiding van 2.4 of het theoretisch kader. 

 

2.4.8 Rischen 

De Rischen zijn niet onder Occa’s naam te vinden. De varianten Rissen, Rieschen, Rißen en 

Rießen brengen ook niks op. Bij het zoeken in het boek ‘Essbare Pilze und ihre giftigen 

Doppelgängers’ staat de soort ‘riesenschirmling’. Met deze spelling ‘riesen’ was nog niet 

eerder gezocht. Een verdere zoekactie in het standaardwerk geeft daarmee ‘der 

riesenchampignon’, ofwel de giant agaric, giant mushroom.103 Maar ook de Riesenschirmling 

blijft een optie, de grote parasolzwam, eveneens eetbaar. 

Het woord ‘riesen’ staat in het Duits voor ‘reus, groot’. Daar houd je de vraag over of er naar 

een soort gezocht wordt, of een grote variant van een paddenstoel. 

Terugblikkend naar het profiel van de Rischen maakt Occa het volgende bekend: “Men kan 

kleine Schampinions of Rischen nemen.” en “Men kan de Rischen op alle manieren bereiden 

zoals de Schampinions”. De Rischen worden veelvuldig benoemd in combinatie met de 

Schampinions, en komen pas in recept 0876 op zichzelf voor. Daarnaast hebben ze een 

stengel, kunnen ze ingezouten worden, gedroogd worden en als laatst ingemaakt worden in 

boter.104 

Naamkundig is het moeilijk om de verbastering van Rischen naar Riesen te verklaren. De 

korte i-klank gevolgd door de -sch- is namelijk een geheel andere klank dan de lange ie-klank 

met de zachte s. 

De zoektocht gaat verder met prachtige platen uit 1809-1814 van Anselmus Boëtius de Boodt, 

verkregen via e-mail van Marleen Willebrand. Deze platen uit het album met bloemen, 

 
101 Een snelle vertaling in de van Dale brengt je naar deze uitkomst. 
102 Van Dale Woordenboek, zoekterm ‘Paddenstoel’ 
103 Bels-Koning et.al. (1980), Mushroom terms: polyglot on research and cultivation of edible fungi: English, 
German, Dutch, Danish, French, Italian, Spanish and Latin. 427. Giant agraric, giant mushroom, p.81. In Duits de 
Riesenegerling of Riesenchampignon, in het Nederlands Reuzenchampignon. De Agaricus Augustus (Lat.) 
104 Zie voor de vertaling van de recepten bijlage 1. 
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planten en paddenstoelen toont op zeven pagina’s zo’n dertig verschillende paddenstoelen met 

hun oude namen erbij. Een die hier opvalt is de ‘Reisken’ (Zie figuur 16). 

Dat lijkt al meer op Occa’s naam Rischen. Het Stockholmisches Magazin geeft ook kennis 

aan de naam Reisken, en verwijst naar een verzameling aan paddenstoelen, waaronder de 

Pepperling en Reisten in plaats van Reisken.105 

 

 
105 Kiesewetter, G. (1756), Stockholmisches Magazin. Deel 3, band 3. 

Figuur 16: Morieljes en Reisken van de Boodt 
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Met deze twee namen, Reisken en Reisten, werd verder gezocht, tot er een Latijnse naam naar 

boven kwam. ‘Het Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm’ uit 1854 

helpt daar een handje bij: 

 

„Name eines eszbaren schwammes, agaricus deliciosus Nemnich 1, 107. Pritzel-

Jessen 454. es kommen viele ähnliche bezeichnungen desselben schwammes vor, so 

reizker (sehr häufig), reitziker, reitzke, reissken, reische, reissigel, reitscher, 

reitzcher, rietsche, rietschke, ritzke, holl. reitscher, dän. riska, schwed. riska.“106 

 

Ook de ‚Liste der ethnomykologisch und biotechnologisch relevanten Pilze’ brengt de naam 

Reisken terug naar de agaricus deliciosus.107 

Ook benoemt Cornelis Janszoon te Amsterdam de Smakelijke Melkzwam in ‘De wyse 

jaerbeschryver als een van de lekkerste paddenstoelen, en zeker de moeite waard om deze in 

de maanden juni tot augustus te plukken. Hij geeft in de volgende paragrafen manieren om de 

paddenstoel te bereiden.108 

Als laatste controle gaf in mailcontact ook dhr. C. Volbracht, Duitse mycoloog aan, dat 

Reisken verwijzen naar de smakelijke melkzwam. Zo had hij dat in ‘Los hongos en textos 

anteriores a 1700’ op pagina 306 gevonden.109 

Aannemelijk mag zijn dat het woord Rischen hier ook van af kan stammen. De agraricus 

deliciosus is in het Nederlands de smakelijke melkzwam.110 Deze komt zeer overeen met de 

illustratie van de Boodt op figuur 16, zie figuur 17. De paddenstoel komt voor op 

zandgronden (zie figuur 18), en komt in Zweden rond Stockholm en Lindholm zeer veel 

voor.111 

 
106 DWDS. (2021), Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 
https://www.dwds.de/wb/dwb/reiske Bezocht op 07-06-2021 
107 Kreisel, H. (2005), Liste der ethnomykologisch und biotechnologisch relevanten Pilze. Feddes Repertorium 
116 (2005) 5–6, P.357 
108 Janszoon, C. (1658), De wyse jaerbeschryver. P.76-79 
109 Rollán, G. (2006), Los hongos en textos anteriores a 1700. P.306 
110 NMV Verspreidingsatlas. (2021), Smakelijke melkzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0069160 Bezocht 
op 07-06-2021 
111 Svampguiden.com (2021), Läcker Riska. http://svampguiden.com/art/visa/lactarius_deliciosus Bezocht op 
07-06-2021 

https://www.dwds.de/wb/dwb/reiske
https://www.verspreidingsatlas.nl/0069160
http://svampguiden.com/art/visa/lactarius_deliciosus
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Figuur 17: De smakelijke melkzwam 
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Figuur 18: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de smakelijke melkzwam in Nederland 
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2.4.9. Schampinions (Schampiniohns, Klene Schampinions) 

De Schampinion ofwel champignon is in zichzelf een verzamelnaam van veel verschillende 

soorten, en kan daarom een grote groep aan paddenstoelen aanduiden.112 In de recepten van 

Occa zijn de Schampinions de paddenstoelen die het meest voorkomen, en ook het 

veelzijdigst zijn. Daarnaast zijn ze volgens Occa ook uit te wisselen voor andere 

paddenstoelen, en kunnen ze op veel dezelfde manieren bereid worden. 

Franciscus van Sterbeeck opent een boekje over de bekende paddenstoel in de Nederlanden in 

de 17e eeuw, waar hij de Schampinion op vele plekken in het uittreksel noemt. Op de eerste 

locatie, pagina 28, duidt hij de naam van het paddenstoeltje aan: 

 

“Ghelijck menighvuldige Cruyden den naem becomen hebben naer de plaetse daer de 

selve bevonden zijn; van ghelijcken hebben oock vele Funghi door de Plaetsen van 

haer opcomst, haeren naem be-erft. Ghelijck dese in het Nederduyts ghenoemt zijn 

Wey-funghi, oft Wey-campernoelien, in ’t Latijn Fungus Pratensis, in’t Italiaens 

Pradelli, in’t Frans Schampinions, om dat dese ghemeynelijck op de vlacke velden, 

ende in weyden te vinden zijn”113 

 

Verder beschrijft hij zeven verschillende soorten van de ‘Wey-Schampinions’, genummerd 

met A tot en met G. In het hoofdstuk ter bereiding van paddenstoelen wordt vermeld: 

 

“Alle soorten van Funghi sijn goet om te braeden, hoewel geen beter is als de Wey-

campernoelien, bysonder om haer dunne, teere stoffe (…)”114 

 

Deze informatie geeft een duidelijk beeld van deze funghi: Hij komt op veel plekken voor, ze 

zijn goed te herkennen, en ze zijn het allerbeste om te gebruiken in de keuken. 

De Wey-Schampinions heten tegenwoordig weidechampignons (figuur 19), en komen in heel 

de Noordoostregio voor (figuur 20). 

 
112 De Nederlandse Mycologische Verspreidingsatlas geeft voor champignons in Nederland alleen al 88 
verschillende paddenstoelen aan. https://www.verspreidingsatlas.nl/0001040 Bezocht op 06-05-2021 
113 Van Sterbeeck, F., (1712), Theatrum Fungorum. P.28 
114 Van Sterbeeck, F., (1712), Theatrum Fungorum. P.29 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0001040
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Figuur 19: De weidechampignon 
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Figuur 20: Verspreidingsatlas van de verspreiding van de gewone weidechampignon in Nederland 
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2.4.10 de Schwämme (Swamme, Swähme, Svamme, Sweme) 

De Schwamme, ook wel spons genoemd, heeft in het Wörtbuch een zeer uitgebreide 

beschrijving: 

 

”De spons, des -es, plur. de sponzen, verklein. de spons, Oberd. Spons, een algemene 

naam voor een zachte, zeer poreuze, d. ik. interstitiële lichamen, waarvan de volgende 

de bekendste zijn. 1) In de vegetatie is de spons zo'n zachte, over het algemeen sappige 

plant zonder bladeren, Fungus L. waaraan de zeespons, die wordt gebruikt voor 

baden en wassen, en die eenvoudigweg spons wordt genoemd, evenals de aarden 

spons met zijn ondersoort, behoort, de bladspons, die ook de veldspons en de 

vliegspons omvat; de gatenspons of schimmel, waarvan de tondelspons een soort is die 

vaak alleen een spons wordt genoemd en zonder het meervoud; de stekelvarken spons, 

morielje spons of morielje; de bekerspons, stofspons, enz.”  

 

De Schwamme 115 is een verzamelnaam die in het Nederlands bekend staat als de zwam en in 

het huidige Duits als de Schwamm. Dat vertaalt vandaag door naar de sporenplanten zonder 

bladgroen, in hun bestaan afhankelijk van andere organismen.116 

 

2.4.11 Steinmorchlen 

De Steinmorchlen komen in Occa’s manuscript een keer voor, samen benoemd met de 

Morchelen. Omdat de morielje in Occa’s tijd een bekend soort was, is het plausibel dat de 

Steinmorchlen ook onder de morieljes vallen. 

Van Sterbeeck noemt de Morieljes in het Hoogh-Duytsch ‘Gerompelde funghi’, maar 

benoemd ook de Franse naam ‘Morilles’. Hij beschrijft zes soorten: De Maurachen, de Ronde 

Moerbesie Funghi, de Stock Maurachten ofwel Bol Maurachen, de Braun Maurachen, de 

Swarten honigh-reat en de Spheer-achtige vergulde Funghi.117  

Er is geen vermelding van Steinmorcheln. De locatie of het vertoon heeft de paddenstoel zijn 

naam kunnen geven, en daarom wordt die richting ook behandeld. 

De morieljes kunnen tegen een muurrand aangroeien, omdat de sporen daar vast komen te 

liggen. Op deze manier zou een morielje tussen en tegen stenen groeien. Nu dit een 

 
115 Bedenk hierbij dat Schwamme het enkelvoud is, en Schwämme het meervoud. 
116 Van Dale Woordenboek, zoekterm ‘Zwam’ 
117 Van Sterbeeck, F. (1712), Theatrum Fungorum. P.92-95 
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samenkomst van onwaarschijnlijke factoren is, zal de naam Steinmorchlen ergens anders 

verhaald moeten worden.118 

De tweede mogelijkheid is dat het vertoon van de morielje de naam heeft doen inspireren. De 

gewone morielje, voor Occa de Morcheln, hebben een lichtbruine tot bruine kleur. De 

kapjesmorielje en kegelmorielje hebben beiden een donkere kleur, dat zelfs zwart kan 

aandoen. Ook kan de vorm verschillen, van kegelvorm tot een meer afgeronde vorm.119 Ook 

dit brengt weinig nuttige informatie op. Ook dit is een vergezochte conclusie, dat lastig als 

waarheid aangenomen kan worden. 

 

Een interessante wending krijgt het onderzoek wanneer het Grammarisch-Kritisches 

Wörterbuch uit 1793 ons verteld dat de term Morcheln in bredere zin kan worden getrokken: 

 

„Die Morchel, plur. die -n, eine Art eßbarer Gichtschwämme mit einem eyförmigen 

Hute, der mit vielen kleinen Höhlungen gezeichnet ist, und einem nackten runzeligen 

Stiele; Phallus esoulentus L. Die Spitzmorcheln und Stockmorcheln sind Arten 

derselben. In einigen Gegenden führen auch die Trüffeln den Nahmen der 

Erdmorcheln. In weiterer Bedeutung werden im gemeinen Leben alle getrocknete 

eßbare Schwämme Morcheln genannt.“120 

 

“In bredere zin worden alle gedroogde eetbare sponzen in het gewone leven morieljes 

genoemd.”. Dit geeft een uitweg voor de Steinmorcheln. Het zoeken met de termen 

‘Steinpilz’ en ‘Steinswamme’ geeft als uitkomst de Steinswamme, de Boletus edulis (Lat.), 

ofwel het eekhoorntjesbrood.121 Een in Italië bekende paddenstoel onder de naam ‘Porcino’. 

Ook van Sterbeeck kent deze boleet, maar heeft nog geen naam ervoor. Hij geeft de 

sponszwam daarom zelf een naam, ‘De Slecken Stamper’ (zie figuur 21).122 

 

 
118 Noens, L. (2004), Helvella en Morchella. People.zeelandnet.nl. Bezocht op 22-04-2021 
119 Nederlandse Soortenregister. 
https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=128570&cat=165 
Bezocht op 22-04-2021  
120 Wörterbuchnetz.de; Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (Ausgabe letzter 
Hand, Leipzig 1793–1801). „Morcheln“ 
121 What am I eating? (z.d.), http://www.whatamieating.com/steenzwam.html Bezocht op 23-04-2021 
122 Van Sterbeeck, F. (1712), “Theatrum Fungorum”. P.45 

https://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=128570&cat=165
http://www.whatamieating.com/steenzwam.html


66 
 

“(…) en sommighe veel grooter: de randen van de schotel noyt omgeslaeghen, maer 

als een scherp mes: de selve is heel dun van vleesch, ende inwendich heel wit en vast, 

overtrocken met een root-bruyn velleken”123 

 

Het eekhoorntjesbrood moet dan dus ingedroogd zijn, om als ‘Morcheln’ betiteld te worden. 

Dat zou voor Occa niet nodig zijn geweest, omdat deze boleet in overvloed in Nederland en 

Duitsland voorkomt (zie figuur 22 en 23). Dat brengt enige onzekerheid in deze theorie. 

  

 
123 Van Sterbeeck, F. (1712), “Theatrum Fungorum”. P.45 

Figuur 21: De Slecken Stamper op B 
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Figuur 22: Verspreidingsatlas van de verspreiding van het eekhoorntjesbrood in Nederland 
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Figuur 23: Verspreiding van het eekhoorntjesbrood in Duitsland 
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2.5 Het paddenstoelenschema van Occa 

Aan de hand van het naamkundig onderzoek in hoofdstuk 2 is het mogelijk om de tabel in te 

vullen die in alinea 1.5.1 nog maar half ingevuld was. Ook de taal van herkomst heeft nu een 

plek gekregen. Duidelijk is dat Occa’s manuscript de meeste taalinvloeden herbergt uit het 

Hoog. De breder bekende paddenstoelen, als de Schampinions en Morcheln, hebben hun 

herkomst uit talen waar de paddenstoelen eerder ontdekt waren, zoals Frankrijk en Italië. 

 

 

  

Occa’s 

naamgeving 

Taal van 

herkomst 

Nederlandse naamgeving Duitse naamgeving 

Mooszschwame Hoogduits De Grote Molenaar Moosschwamme oder 

Dornschwamme 

Erdtschwamme Hoogduits Paddenstoelen op de grond Erdpilzen 

Rischen Hoogduits Smakelijke Melkzwam Edel-Reizker 

Grulyng Hoogduits De Gele Ridderzwam Grünling 

Steinmorchlen Hoogduits Eekhoorntjesbrood Steinpilzen 

Pefferling 

 

Hoogduits Cantharel 

Gepeperde melkzwam 

Pfifferling 

Hanekamme Oud-Nederlands Hanenkam Hahnenkamm 

Morchelen Italiaans (Morchella) 

Frans (Morille) 

Morielje Morcheln 

Pulsen Hoogduits Paddenstoelen Pilzen 

Schwamme Hoogduits Paddenstoel Schwamm 

Schampinions Frans Weidechampignon Wiesen-Champignon 

Tabel 4: Het paddenstoelenschema van Occa 
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Hoofdstuk 3:  

Van grond naar mond 
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3.1 Inleiding 

Met de kennis van de Nederlandse, hedendaagse namen van Occa’s paddenstoelen, resteren er 

allerlei vragen. Waar komen deze paddenstoelen vandaan? Komen Occa’s paddenstoelen voor 

in haar leefgebied? Worden de paddenstoelen gekweekt, gekocht op de markt, of zelf geplukt?  

Al deze vragen hebben te maken met de herkomst en route van de paddenstoel, het logistieke 

plaatje van het ingrediënt. In dit hoofdstuk wordt de route van de paddenstoel in een aantal 

stappen uitgezet, net als Occa’s leefgebied. Met het reconstrueren van haar woongebied wordt 

er een vergelijk gemaakt tussen de ecotopen van de paddenstoelen en haar woonomgeving. 

Daarvoor moeten we eerst een aantal dingen weten: 

 

- Waar woonde Occa? 

- In wat voor gebieden groeien Occa’s paddenstoelen? 

- Hoe zag Occa’s woongebied eruit in de 17e eeuw? 

- Is er een overeenkomst met de paddenstoel-ecotopen en de landschapsreconstructie 

van Occa’s  leefgebied? 

 

Wat voor conclusies kunnen we uit die overeenkomst, of geen overeenkomst, halen? 

Dit hoofdstuk behandelt al deze vragen op structurele wijze, en zal daarover conclusies 

trekken. Aan het eind van dit hoofdstuk zal er duidelijkheid zijn over de beschikbaarheid van 

paddenstoelen voor Occa.   
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3.2 Occa’s verblijfspatroon 

Occa groeide als jonge vrouw op in een cultureel hoogstaand milieu, waarbij zij door haar 

bewogen en rijke leven veel van Europa heeft mogen zien. Vaste bewoning langer dan twee 

jaar had zij maar op een klein aantal plekken, en zien we terug in Farmsum, Jelsum, Emden, 

Klempenow en Stockholm/Lindholm.124 

Occa werd in 1619 geboren op de borg te Farmsum, als dochter van Hero Maurits Ripperda 

en moeder Margaretha Rengers. Haar jeugd bracht zij door op de borg in Farmsum, maar ook 

in Jelsum, Friesland, waar haar tante woonde, en Den Haag, waar haar vader raadslid was van 

de Staten-Generaal.125 

Na de dood van Occa’s tante keerde zij terug naar Farmsum, waar ze vermoedelijk tot haar 

twintigste woonde, totdat zij trouwde. Dat deed zij in 1639, in Emden, met de Oost-Friese 

edelman Enno Adam von Inn- und Knyphausen zu Jennelt, de zoon van de Zweedse 

veldmaarschalk Dodo zu Innhausen und Knyphausen. Zij bewoonden het kasteel te Jennelt, 

het slot Klempenow in Pommern en de Klunderburg in Emden.126 

Toen haar man overleed in 1654, bleef Occa als weduwe met 4 kinderen achter op het kasteel 

te Jennelt. Zij verhuisde via Brussel naar Klempenow met haar kinderen, waar zij voor het 

onroerend goed zorgde. Hier ontmoette zij de Zweedse graaf Erik Stenbock, die zij in 1656 

trouwde. Na vier jaar overleed ook haar tweede man. Zij hield 10 stiefkinderen over aan dit 

huwelijk. Occa was op dit moment 40 jaar oud. Ze verhuisde naar het Lindholm-huis, als 

weduweverblijf, maar dit werd al snel in beslag genomen door haar stiefkinderen. Vervolgens 

woonde ze voornamelijk in Stockholm en Klempenow.127 

In 1671 werd Occa door koningin Hedwig Eleonora van Zweden benoemd tot 

opperhofmeesteres, waarbij ze aan het hof woonde en de koningin op haar reizen vergezelde. 

Ze had een grote invloed aan het Zweedse hof, wat haar niet populair maakte bij de 

hofdames.128 

 

 

 

 
124 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda. Moedige beslissing van een jonge weduwe . Ed.: Klaas-Dieter Voß, 
Isensee-Verlag, Johannes-a-Lasco-Freie Friesentöchter Tradition and Lived Reality Library, Emden, Mennonite 
Congregation Emden. Oldenburg 2019, ISBN 978-3-7308-1535-9 , blz. 149-156 . 
125 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda. Moedige beslissing van een jonge weduwe. 
126 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda. Moedige beslissing van een jonge weduwe. 
127 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda. Moedige beslissing van een jonge weduwe. 
128 Redmer Alma: Occa Johanna Ripperda. Moedige beslissing van een jonge weduwe. 
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Dit bewogen leven vertaalt zich naar een vijftal voornaamste woonlocaties: 

 

Woonplaats Jaren Occa’s leeftijd 

Farmsum 1619-1624 

1633-1639 

0-5 jaar 

14-20 jaar 

Jelsum 1626-1633 7-14 jaar 

Emden 1639-1655 20-35 jaar 

Klempenow 1655-1657 

1667-1668 

35-37 jaar 

47-48 jaar 

Lindholm/Stockholm 1660-1666 

1668-1686 

40-46 jaar 

48-67 jaar 

Tabel 5: Occa's woonlocaties met jaartallen en haar leeftijd 

 

Figuur 24: Versimpelde kaart van Occa's voornaamste woonplaatsen met leeftijd 
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3.3 Ecotopen van Occa’s Paddenstoelen 

Om het groeigebied te bepalen van de paddenstoelen die Occa gebruikt, zullen de ecotopen 

van de paddenstoelen eerst beschreven worden. Dit zal worden gedaan aan de hand van de 

definitie die Rijkswaterstaat heeft opgesteld voor de term ecotopen: 

 

“Een ecotoop is een ecomorfologische, karteerbare eenheid. Het ecotopenstelsel is 

ingedeeld aan de hand van de criteria hoogte/diepte, stroomsnelheid, droogvalduur, 

zoutgehalte en sedimentsamenstelling. Met de ecotopenindeling worden graduele 

overgangen in deze variabelen omgezet naar discrete, karteerbare eenheden.”129 

 

In The American Naturalist schreven R. H. Whittaker, S. A. Levin en R. B. Root over 

‘Habitat, Niche en Ecotope’. Aan bovenstaande definitie voegen zij toe dat een ecotoop de 

respons is van een soort op alle variabelen van zijn omgeving waaraan de soort blootgesteld 

wordt.130 Als kop heeft Alterra kort maar krachtig het ecotopensysteem uitgelegd. Het 

document zal in deze scriptie worden gebruikt als handvat om de ecotopen van de 

paddenstoelen te beschrijven. Het indelingssysteem bestaat uit acht factoren die een deel van 

de standplaats van het organisme beschrijven (zie figuur 25).131 Met deze informatie wordt 

een volledige beschrijving van de groeilocatie gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 25: Alterra’s acht factoren voor ecotopen 

 
129 Rijkswaterstaat (z.d.), Ecotopen en Vegetatiestructuur. https://waterinfo-
extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/ Bezocht op 18-05-2021 
130 Whittaker, R., Levin, S., & Root, R. (1973), Niche, Habitat, and Ecotope. The American Naturalist, 107(955), 
321-338. http://www.jstor.org/stable/2459534 Bezocht op 18-05-2021 
131 Runhaar, J., Schaminée, J. H. J., Hennekens, S. M., & van 't Zelfde, M. (2002), Herziening Landelijk 
Ecotopensysteem : voorstudie. (Alterra-rapport; No. 551). Alterra. P.3 Bezocht op 18-05-2021 

https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/
https://waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/biologie/ecotopen/
http://www.jstor.org/stable/2459534
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De ecotopen zijn vervolgens op synbiosis.alterra te vinden. Deze website splitst verschillende 

soortengroepen en ecotoopgroepen uiteen in tabellen, waar de ecotoopcodes te vinden zijn. 132 

 

Het uitzetten van paddenstoelen in diverse ecotopen staat nog in de kinderschoenen. Zo heeft 

de NMV sinds 1998 het paddenstoelenmeetnet, als onderdeel van het NEM, Netwerk 

Ecologische Monitoring, waarin paddenstoelen in drie landschappen worden opgedeeld: 

Bospaddenstoelen, moerassen en venen en zeereep.133 Het doel van het paddenstoelenmeetnet 

is het documenteren van structuur en functie van habitattypen, het documenteren van de Rode 

Lijst-status van soorten en het analyseren van de landelijke trends. Dit wordt gedaan omdat 

paddenstoelen een cruciale rol hebben in het functioneren van ecosystemen. 134 

Paddenstoelen worden voornamelijk ingedeeld op vegetatietype, zoals pioniervegetatie, 

graslanden, ruigten, struwelen en bos. Dit komt omdat paddenstoelen vaak saprofyten zijn, 

wat betekent dat zij leven van hun gastheer. Het mycelium, de schimmeldraden van de zwam, 

groeit van de voedingsstoffen uit plantenwortels. De ecotopen van de paddenstoelen zijn dus 

vaak gebaseerd op de ecotopen van de gastheren. 135 

 

Met behulp van Alterra’s indelingsprincipes zullen de ecotopen van Occa’s paddenstoelen zo 

goed mogelijk ingevuld worden, waarbij een X ingevuld wordt als de informatie niet 

beschikbaar is. Vervolgens zullen de ecotopencodes bijgevoegd worden van synbiosis.alterra.  

Ter vergelijking met Occa’s paddenstoelen zullen drie andere schimmels ook beschreven 

worden aan de hand van hun ecotopen. Deze paddenstoelen waren in de 17e eeuw bekend, en 

werden ook gegeten. Daarvoor worden de ‘St. Joris Kampernoelje’ (Voorjaarspronkridder), 

de ‘Aerdbuylen’ (Truffels) en de ‘Kleine Meikampernoelie’ (Weidekringzwam) gebruikt. 136 

Deze paddenstoelen werden gegeten in de 17e eeuw, maar waarom deed Occa dat niet? Er 

wordt gepoogd dit te verklaren aan de hand van het landschap. 

  

 
132 Alterra (z.d.), Ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 
133 NMV Meetnet: Paddenstoelenmeetnetten in het kort. 
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-in-het-kort/ Bezocht op 20-05-2021 
134 NMV Meetnet: Doel van Meetnetten. https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/doel-van-de-
meetnetten/ Bezocht op 20-05-2021 
135 Alterra (z.d.). Ecotopensysteem van Nederland en Vlaanderen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 
136 Van der Putte, A. (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving, Tabel III.2  p.187 

https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-in-het-kort/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/doel-van-de-meetnetten/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/doel-van-de-meetnetten/
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.1 De grote molenaar 

De grote molenaar is een schimmel die leeft met de plantenwortels van andere soorten door 

ectomycorrhiza, de symbiotische relatie tussen gastheer en de paddenstoel. Het is dus een 

saprofyt. De paddenstoel staat in de grond, maar profiteert van de voedingsstoffen van andere 

planten. De paddenstoel groeit in open gebieden van bossen, zoals naaldbos, hardhoutbos of 

in houtwallen, -singels en lanen. 137 De paddenstoel staat vaak solitair, maar kan ook in 

groepen groeien in het bos. Het liefst groeien ze onder de dennen.138 

In feite wordt de grote molenaar op alle gronden gevonden, maar voornamelijk op 

voedselrijke (bos-)gronden.139 Hij groeit door heel Europa en Noord-Amerika, en schiet in de 

nazomer en herfst uit de grond.140 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (saprofyt) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Gesloten korte vegetaties, bos 

Saliniteit X 

Substraat* Grond 

Vochttoestand Vochtige toestand zorgt voor groei 

Voedselrijkdom Zeer voedselrijk 

Zuurgraad X 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 6: Ecotoopkenmerken van de grote molenaar 

 

De grote molenaar groeit in bossen en struwelen op vochtige, zeer voedselrijke bodem. Dit 

krijgt van Alterra de ecotopencode H48. 141 Het liefst groeit hij onder de den. 

Hij groeit bij open gebieden in bossen, bij houtwallen, op singels en op bomenlanen. 

 

*met substraat wordt de grond bedoeld waar de paddenstoel meestal groeit. 142  

 
137 NMV Verspreidingsatlas (2021), De Grote Molenaar. https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050 Bezocht op 
18-05-2021 
138 Phillips, R. (2010), Mushrooms and Other Fungi of North America. Buffalo, NY: Firefly Books. p. 153. 
139 Dahlberg, A. (2019), Clitopilus prunulus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: 
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T122090466A122090893  
140 Kuo, M. (2014), Clitopilus Prunulus. https://www.mushroomexpert.com/clitopilus_prunulus.html 
Bezocht op 18-05-2021 
141 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 
142 Het substraat wordt van de NMV Verspreidingsatlas gehaald. 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T122090466A122090893
https://www.mushroomexpert.com/clitopilus_prunulus.html
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.2 De smakelijke melkzwam 

De smakelijke melkzwam is een schimmel die in symbiose leeft met zijn gastheer, uitsluitend 

met dennenbomen. Hij groeit het liefst op zandige, kalkhoudende, droge gronden, zoals 

duinen en pleistocene zandgronden. Het is een ectomycorrhiza-vormende paddenstoel. 143 

Vanaf september tot eind november is hij het talrijkst in de dennenbossen langs de kust en op 

de Waddeneilanden. In het binnenland is hij minder algemeen, maar plaatselijk vrij talrijk op 

rijke zandgronden zoals in zuid Limburg. 144 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch, zand (saprofyt) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos 

Saliniteit Zoet 

Substraat Rijk zand, kalkhoudend 

Vochttoestand Droog, matig droog 

Voedselrijkdom Voedselarm 

Zuurgraad Zure bosgrond 

Dynamiek X 

Tabel 7: Ecotoopkenmerken van de smakelijke melkzwam 

 

De smakelijke melkzwam groeit in bossen en struwelen op droge, voedselarme, zure bodems. 

Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H62. Hij groeit uitsluitend onder densoorten.145  

 
143 Soortenbank.nl (z.d.), De smakelijke melkzwam. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=728&menuentry=groepen Bezocht 
op 14-06-2021 
144 Oogstenzonderzaaien.nl (2018), Smakelijke Melkzwam. 
http://oogstenzonderzaaien.nl/wiki/Smakelijke_melkzwam Bezocht op 14-06-2021 
145 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=728&menuentry=groepen
http://oogstenzonderzaaien.nl/wiki/Smakelijke_melkzwam
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.3 De gele ridderzwam 

De gele ridderzwam is net als de voorgaande twee paddenstoelen een saprofyt. De 

paddenstoel profiteert het liefst van de voedingsstoffen van dennen. Om deze reden groeit de 

paddenstoel in bossen, voornamelijk overtuigend naaldbossen. De droge, (humus-)arme 

zandige ondergrond is de perfecte groeiplaats van de gele ridderzwam. 146; 147; 148 Zo vind je 

de gele ridderzwam het meest op pleistocene zandgronden en in duinregio’s. De paddenstoel 

is het meest verbonden met dennen.149 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch, zand (saprofyt) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos 

Saliniteit Zoet 

Substraat Zand, humusarm 

Vochttoestand Matig vochtig/Matig droog 

Voedselrijkdom Voedselarm 

Zuurgraad Zure bosgrond 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 8: Ecotoopkenmerken van de gele ridderzwam 

 

De Gele Ridderzwam groeit in bossen en struwelen op vochtige of droge, voedselarme, zure 

bodems. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H41 en H61. 150 Het liefst groeit hij onder 

densoorten.  

 
146 NMV Verspreidingsatlas (2021), de Gele Ridderzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050 Bezocht 
op 18-05-2021 
147 Mycofiel.nl (2021), De Gele Ridderzwam. http://www.mycofiel.nl/detail/tricholoma%20equestre.html 
Bezocht op 18-05-2021 
148 Soortenbank.nl (z.d.), De Gele Ridderzwam. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=soorten&id=710&tab=be
schrijving#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gele%20ridderzwam%20%2D%20Tricholoma%20equestre&text
=Hoed%20kegelvormig%2C%20dan%20uitgespreid%2C%20%C3%98,%2C%20bleekgeel%2C%20met%20bruinig
e%20vlokjes. Bezocht op 18-05-2021 
149 NMV Verspreidingsatlas (2021), de Gele Ridderzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050 Bezocht 
op 18-05-2021 
150 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050
http://www.mycofiel.nl/detail/tricholoma%20equestre.html
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=soorten&id=710&tab=beschrijving#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gele%20ridderzwam%20%2D%20Tricholoma%20equestre&text=Hoed%20kegelvormig%2C%20dan%20uitgespreid%2C%20%C3%98,%2C%20bleekgeel%2C%20met%20bruinige%20vlokjes
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=soorten&id=710&tab=beschrijving#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gele%20ridderzwam%20%2D%20Tricholoma%20equestre&text=Hoed%20kegelvormig%2C%20dan%20uitgespreid%2C%20%C3%98,%2C%20bleekgeel%2C%20met%20bruinige%20vlokjes
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=soorten&id=710&tab=beschrijving#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gele%20ridderzwam%20%2D%20Tricholoma%20equestre&text=Hoed%20kegelvormig%2C%20dan%20uitgespreid%2C%20%C3%98,%2C%20bleekgeel%2C%20met%20bruinige%20vlokjes
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=soorten&id=710&tab=beschrijving#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gele%20ridderzwam%20%2D%20Tricholoma%20equestre&text=Hoed%20kegelvormig%2C%20dan%20uitgespreid%2C%20%C3%98,%2C%20bleekgeel%2C%20met%20bruinige%20vlokjes
https://www.verspreidingsatlas.nl/0023050
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.4 Het eekhoorntjesbrood 

Het eekhoorntjesbrood is een saprofyt, en leeft van veel verschillende gastheren. Daarom vind 

je de paddenstoel op veel plekken in het bos, aan lanen of bij de berm. Het liefst leeft het 

eekhoorntjesbrood van loofbomen zoals de eik, de beuk, of wilgbomen. 151 Hij groeit het 

meest op arme zandige of lemige grond, maar groeit het liefst op humusrijke grond. 152; 153; 154 

Het eekhoorntjesbrood is hierdoor een zeer wijdverspreide paddenstoel en is goed beschikbaar 

in Nederland. 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (leem, arm zand, humusrijk) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos (lanen, berm, bosrand) 

Saliniteit Zoet 

Substraat Humus 

Vochttoestand Vochtig, droog 

Voedselrijkdom Voedselarm 

Zuurgraad Zwak zuur 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 9: Ecotoopkenmerken van het eekhoorntjesbrood 

 

Het eekhoorntjesbrood groeit in bossen, struwelen en bermen op vochtige, voedselarme, zwak 

zure bodems. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H42. 155 Het liefst groeit hij onder de eik, 

beuk(haag) of wilgbomen. Dat kan in het bos, op bomenlanen of in de berm.  

 
151 NMV Verspreidingsatlas (2021), Gewoon eekhoorntjesbrood. https://www.verspreidingsatlas.nl/0010050 
Bezocht op 19-05-2021 
152 NMV Verspreidingsatlas (2021), Gewoon eekhoorntjesbrood. https://www.verspreidingsatlas.nl/0010050 
Bezocht op 19-05-2021 
153 Soortenbank.nl (z.d.), Gewoon eekhoorntjesbrood. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=775#:~:text=SoortenBank.nl%20%
3A%20Gewoon%20eekhoorntjesbrood%20%2D%20Boletus%20edulis&text=Hoed%20halfbolvormig%20tot%20
gewelfd%2C%20%C3%98,Pori%C3%ABn%20rond%2C%20wittig. Bezocht op 19-05-2021 
154 Mycofiel.nl (2021), Gewone Eekhoorntjesbrood. http://www.mycofiel.nl/detail/boletus%20edulis.html 
Bezocht op 19-05-2021 
155 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0010050
https://www.verspreidingsatlas.nl/0010050
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=775#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gewoon%20eekhoorntjesbrood%20%2D%20Boletus%20edulis&text=Hoed%20halfbolvormig%20tot%20gewelfd%2C%20%C3%98,Pori%C3%ABn%20rond%2C%20wittig
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=775#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gewoon%20eekhoorntjesbrood%20%2D%20Boletus%20edulis&text=Hoed%20halfbolvormig%20tot%20gewelfd%2C%20%C3%98,Pori%C3%ABn%20rond%2C%20wittig
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=775#:~:text=SoortenBank.nl%20%3A%20Gewoon%20eekhoorntjesbrood%20%2D%20Boletus%20edulis&text=Hoed%20halfbolvormig%20tot%20gewelfd%2C%20%C3%98,Pori%C3%ABn%20rond%2C%20wittig
http://www.mycofiel.nl/detail/boletus%20edulis.html
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.5 De cantharel 

De cantharel is een saprofyt, en profiteert van de voedingsstoffen van andere planten in het 

bos, bij naald- en loofbomen en loofstruiken. Denk hierbij aan de den, eik, berk en beuk. Zo 

groeien ze op voedselrijke, zure zandbosgronden, maar ze kunnen eveneens op humusarme 

kleigronden groeien. 156; 157 Soms komt de cantharel ook voor in lanen, waar ze nat staan op 

kalkrijk en voedselarme grond. 158 De cantharel is in Nederland een zeldzame paddenstoel, en 

wordt zelden in het veld waargenomen. 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (rijk zand of humusarme klei) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos (Loofbos, loofstruiken) 

Saliniteit Zoet 

Substraat Klei, zand, humusarm 

Vochttoestand Matig vochtig, droog 

Voedselrijkdom Voedselarm 

Zuurgraad Basisch 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 10: Ecotoopkenmerken van de cantharel 

 

De cantharel groeit in bossen en struwelen van alle zuurgraden, op droge of vochtige, 

voedselarme bodems. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H43, H63. 159 Het liefst groeit 

hij onder de den, eik, berk of beuk. Dit doet hij in het bos, of in bomenlanen. 

  

 
156 NMV Verspreidingsatlas (2021), Bleke cantharel. https://www.verspreidingsatlas.nl/0275050 Bezocht op 18-
05-2021 
157 Soortenbank.nl (z.d.), de cantharel. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=beschrijving&menuentry=so
orten&record=Cantharellus%20cibarius Bezocht op 18-05-2021 
158 Mycofiel.nl (z.d.), Cantharellus Cibarius. http://www.mycofiel.nl/detail/cantharellus%20cibarius.html 
Bezocht op 18-05-2021 
159 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0275050
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=beschrijving&menuentry=soorten&record=Cantharellus%20cibarius
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&selected=beschrijving&menuentry=soorten&record=Cantharellus%20cibarius
http://www.mycofiel.nl/detail/cantharellus%20cibarius.html
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.6 De gepeperde melkzwam 

De gepeperde melkzwam is eveneens een saprofyt en profiteert van de voedingsstoffen van 

andere planten. Daarom vind je de paddenstoel in het bos of bij bomen, zoals loofbos, hagen 

en lanen. Denk hierbij aan de bomen beuk, eik en haagbeuken. Heel soms komen ze ook voor 

bij naaldbomen. 160; 161; 162 Het substraat van de paddenstoel is humus, maar hij komt het 

meest voor op voedselrijk lemig zand. 163  

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (zand, leem) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos (loofbos, hagen, lanen) 

Saliniteit Zoet 

Substraat Humus 

Vochttoestand Vochtig 

Voedselrijkdom Voedselrijk 

Zuurgraad X 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 11: Ecotoopkenmerken van de gepeperde melkzwam 

 

De gepeperde melkzwam groeit in bossen en struwelen op vochtige, voedselrijk bodem. De 

zuurgraad is hiervan onbekend. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H48 en H47.164 Het 

liefst groeit hij onder de beuk, eik en haagbeuk. Hij groeit in het bos, in hagen en op 

bomenlanen. 

 

  

 
160 NMV Verspreidingsatlas (2021), Gepeperde Melkzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390 Bezocht 
op 18-05-2021 
161 Soortenbank.nl (z.d.), Gepeperde Melkzwam. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=737&menuentry=groepen Bezocht 
op 18-05-2021 
162 Flora Europa (z.d.), Gepeperde Melkzwam. https://zwammen.floraeuropa.eu/nl/zoekresultaat/paddestoel-
of-zwam/gepeperde-melkzwam-detail Bezocht op 18-05-2021 
163 NMV Verspreidingsatlas (2021), Gepeperde Melkzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390 Bezocht 
op 18-05-2021 
164 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=737&menuentry=groepen
https://zwammen.floraeuropa.eu/nl/zoekresultaat/paddestoel-of-zwam/gepeperde-melkzwam-detail
https://zwammen.floraeuropa.eu/nl/zoekresultaat/paddestoel-of-zwam/gepeperde-melkzwam-detail
https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.7 De morielje 

De morielje is een saprofyt, en profiteert van de voedingsstoffen van bomen of struiken, zoals 

de iep, es of beuk. De morielje staat het liefst op pleistocene zanden en duinbossen, waar 

vochtig of droog voedselrijk (lemig) zand aanwezig is. Ze schieten omhoog rond april en mei, 

wanneer de nachttemperatuur boven 0 blijft en de zon de grond opwarmt. 165; 166 De morielje 

heeft maar een kort groeiseizoen, en is erg gewild bij amateur-mycofielen wegens het goed 

herkenbare uiterlijk. 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (zand, klei, leem) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Bos (Loofbos), Struiken, Struwelen, Parken 

Saliniteit Zoet 

Substraat Grond, Humus 

Vochttoestand Matig vochtig, droog 

Voedselrijkdom Voedselrijk 

Zuurgraad X 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 12: Ecotoopkenmerken van de morielje 

 

De morielje is een paddenstoel dat groeit in bossen en struwelen op vochtige en droge, 

voedselrijke bodem. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode H48 en H69.167 Hij groeit het 

liefst onder de iep, es en beuk. Hij groeit het liefst in duinbossen en pleistocene zanden. 

  

 
165 NMV Verspreidingsatlas, Gewone Morielje. https://www.verspreidingsatlas.nl/0647050 Bezocht op 18-05-
2021 
166 Soortenbank.nl (z.d.), Gewone Morielje. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=249&menuentry=soorten Bezocht 
op 18-05-2021 
167 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0647050
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=249&menuentry=soorten
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.8 De weidechampignon 

De weidechampignon is een mest-bewonende saprofyt. Hij profiteert van de voedingsstoffen 

van menselijk toegevoegde meststoffen aan het land. Daarom vind je de paddenstoel op 

weidevelden waar boeren het land bemesten met dierlijke mest. Ze gedijen het best op matig 

tot sterk bemeste weidevelden. Kunstmatig bemeste gazons en bermen kunnen de paddenstoel 

ook huisvesten. De grond is zoet en basisch. 168; 169 

 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (zand, veen, klei) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Grasland 

Saliniteit Zoet 

Substraat Grond 

Vochttoestand Matig vochtig 

Voedselrijkdom Voedselrijk (menselijk) 

Zuurgraad Zwak zuur, basisch 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 13: Ecotoopkenmerken van de weidechampignon 

 

De weidechampignon is een paddenstoel dat groeit op grasland, op vochtige, voedselrijke 

bodem. Dit krijgt van Alterra de ecotopencode G48. 170 Hij groeit het liefst op bemeste 

weidevelden. 

  

 
168 NMV Verspreidingsatlas (2021), Weidechampignon. https://www.verspreidingsatlas.nl/0001082 Bezocht op 
18-05-2021 
169 Soortenbank.nl (z.d.), Weidechampignon. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=360&menuentry=soorten Bezocht 
op 18-05-2021 
170 Synbiosys.alterra (z.d.), Ecotoopgroepen. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen Bezocht op 20-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0001082
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=360&menuentry=soorten
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/hoofdpagina.aspx?item=soortengroepen
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3.3.9 Vergelijkingspaddenstoelen 

De voorjaarspronkridder 171; 172; 173 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (saprotroof) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Sleedoorn-meidoornstruweel, weilanden 

Saliniteit Zoet, Brak 

Substraat Humus 

Vochttoestand Vochtig 

Voedselrijkdom Voedselrijk 

Zuurgraad Zwak zuur 

Dynamiek X (Betreden) 

Tabel 14: Ecotoopkenmerken van de voorjaarspronkridder 

Groeit in struwelen, hagen en weides.  

 

 

Witte voorjaarstruffel 174; 175 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (saprotroof) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Loofbos 

Saliniteit Zoet 

Substraat Humus 

Vochttoestand X 

Voedselrijkdom X 

Zuurgraad X 

Dynamiek X 

Tabel 15: Ecotoopkenmerken van de witte voorjaarstruffel 

Groeilocatie differentieert en is moeilijk vast te leggen. 

 
171 NMV Verspreidingatlas (2021), Voorjaarspronkridder. https://www.verspreidingsatlas.nl/0012050 . Bezocht 
op 21-05-2021 
172 Soortenbank.nl (z.d.), Voorjaarspronkridder. 
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&record=Calocybe+gambosa . Bezocht 
op 21-05-2021 
173 First Nature (2021), St. George’s Mushroom. https://www.first-nature.com/fungi/calocybe-gambosa.php 
Bezocht op 21-05-2021 
174 Er wordt voor deze truffel gekozen, omdat het een soort is dat in het wild gevonden wordt in Nederland. 
175 NMV Verspreidingsatlas (2021), Bleke truffel. https://www.verspreidingsatlas.nl/0706010 Bezocht op 21-05-
2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0012050
http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&record=Calocybe+gambosa
https://www.first-nature.com/fungi/calocybe-gambosa.php
https://www.verspreidingsatlas.nl/0706010
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De weidekringzwam 176; 177 

Kenmerk Kenmerkklassen 

Medium Terrestrisch (saprotroof) 

Vegetatiestructuur en successiestadium Weiland 

Saliniteit X 

Substraat Humus 

Vochttoestand X 

Voedselrijkdom Matig voedselrijk 

Zuurgraad X 

Dynamiek X 

Tabel 16: Ecotoopkenmerken van de weidekringzwam 

Groeit het liefst op bemeste weides  

 
176 De weidekringzwam is zeer algemeen in Nederland, en groeit op elk bemest weiland. Daarbij maakt de 
zuurgraad, saliniteit en vochttoestand niet heel veel uit. Zie https://www.verspreidingsatlas.nl/0084140  
177 NMV Verspreidingsatlas (2021), Weidekringzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0084140 Bezocht op 
21-05-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0084140
https://www.verspreidingsatlas.nl/0084140
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3.4 Landschapsreconstructie Farmsum 

3.4.1 Keuze Farmsum 

De keuze voor het reconstrueren van het 17e-eeuwse landschap van Farmsum heeft vier 

redenen.  

Ten eerste heeft Occa haar kindertijd hier beleefd. Zij heeft hier gewoond tot haar 5e en 

vervolgens vanaf haar 14e tot haar 20e. Op deze leeftijd moet ze veel eerste indrukken 

opgedaan hebben over haar leefomgeving en de kwaliteiten hiervan. 

Ten tweede is de locatie representatief voor het Noordzee- en Oostzeegebied, omdat het een 

gebied is met zowel oude zeekleipolders als jonge zeekleipolders en middeleeuwse 

veenontginningen .178 

Ten derde heeft Occa 35 jaar van haar leven in directe omgeving van Farmsum geleefd, in het 

zeekleipoldergebied. Dit deed zij in Jelsum, Farmsum en Emden, waarvan in totaal 24 jaar 

rondom de Eems. 

Als laatste is het vinden van bronnen voor locatie Farmsum makkelijker dan het vinden van 

bronnen voor het Duitse Emden. Ook om die reden is er gekozen voor het reconstrueren van 

het landschap van Farmsum, dat ook representatief gaat zijn voor de overkant van de Eems. 

 

3.4.2 Aanpak reconstructie 

De reconstructie van Occa’s landschap zal gaan bestaan uit een zestal onderdelen: 

1. Een tweetal historische kaarten uit de 17e eeuw van het Noordzeegebied, met focus 

op Delfzijl en omstreken. 

2. Geschreven (secundaire) bronnen over de landschapsgenese en 

landschapsstructuren van provincie Groningen, met de focus op Fivelingo, Duurswold 

en Oldambt. 

3. De bodemkaart van Nederland voor de samenstelling van de ondergrond. 

4. De grondwatertrapkaarten van provincie Groningen voor de vochtigheid van de 

bodem. 

5. De voorkomende struik- en bosvegetatie in Occa’s woongebied die mogelijk zouden 

kunnen dienen als gastheer voor de saprofytische paddenstoelen. 

6. De eigendommen van het borgterrein Huis te Farmsum en mogelijke 

vegetatiesamenstelling door vergelijkbare casestudy borg Ewsum te onderzoeken. 

 
178 Knottnerus, O.S. (z.d.), Fivelingo. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html Bezocht 
op 24-05-2021 

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html


87 
 

Met deze informatie zal er een poging gedaan worden tot het beschrijven van Occa’s 

leefomgeving, tot tien kilometer van ‘Huis te Farmsum’ (zie figuur 26).179 

 

Figuur 26: De nabije woonomgeving van Occa in Huis te Farmsum 

De onderdelen voor de reconstructie van Occa’s 17e-eeuwse leefomgeving zijn uitgezocht op 

de belangrijkste kenmerken die worden gebruikt bij de indeling naar ecotooptype. Die 

belangrijkste kenmerken zijn vegetatiestructuur, zoutgehalte, vochttoestand en 

voedselrijkdom. 180 Het is een lastige taak om een uitspraak te doen hoe het er precies in de 

17e eeuw uitzag, maar met beredenering en een groot aantal bronnen wordt gepoogd een 

bedachte suggestie te doen. 

 

  

 
179 De 10 kilometergrens is gekozen als loopafstand om de paddenstoelen te foerageren. Een afstand groter 
dan dat wordt als onpraktisch gezien om een product te voet te verzamelen, en is geen nabije woonomgeving 
meer. Buiten deze ring zou het praktischer zijn om op een andere manier aan de paddenstoelen te komen, of 
andere producten te gebruiken. 
180 Alterra (z.d.), Inleiding Indelingsprincipes. 
https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/downloads/Ecotopensysteem%20Nederland_Vlaanderen.pdf P.4 
Bezocht op 18-05-2021 

https://www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen/downloads/Ecotopensysteem%20Nederland_Vlaanderen.pdf
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3.4.3 Reconstructieproces 

Elk van de zes onderdelen wordt hier een voor een behandeld. De conclusies worden aan het 

eind zowel tekstueel opgesomd, alsmede visueel verzameld in een reconstructiekaart. 

 

3.4.3.1 Historische kaarten 

Kaarten worden gemaakt met een bepaald doel voor ogen, dat met de tijd veranderd. Kaarten 

in de 17e eeuw hebben vaak het doel om een overzicht van de ruimtelijke verschijnselen van 

een gebied te verkrijgen. Dit heet institutionele of officiële cartografie, en werd gebruikt voor 

militaire(-topografische) kaarten, waterstaatkundige kaarten en provinciekaarten van ‘de 17 

Provinciën’. Van provinciale kaarten kent Groningen drie grote namen. De Wicheringekaart 

(1616), de wandkaart van Coenders van Helpen (1677) met dezelfde kartering als de 

Wicheringe, en de wandkaart van Theodorus Beckeringh (1777). 181 

Al deze kaarten hebben het doel gehad om de wegen, steden met namen en begaanbaarheid 

van het terrein te karteren. Dat resulteert in kaarten waar het landschap van Groningen geen 

grote rol speelt. De vegetatie is daarom maar in grove lijnen weergegeven (zie figuur 27). 

 
181 Vannieuwenhuyze, B. (2021), ‘Provinciale Karteringen’ (college). Universiteit van Amsterdam. 

Figuur 27: Groninga Dominium van Bartholdo Wicheringe (1616) 



89 
 

 

Figuur 28: Uitsneden van Huis te Farmsum van familie Ripperda en omstreken 

De uitsnede van het onderzoeksgebied op de kaart (figuur 28) laat veel aan de verbeelding 

over. De landschappelijke kenmerken die af te lezen zijn van de Wicheringekaart zijn de oude 

meerstallen in het hoogveengebied zoals het ‘Schilt’. De omgeving Siddeburen geeft de 

contouren van een bosrijk gebied weer. 

Als laatste geven de toponiemen van de omliggende dorpen een idee van het landschap, met 

de veelvoorkomende -wert, -wier, -wijrde, -werd, -wer, dat verwijst naar wierden of terpen. 

182 Ook -wold doet hier zijn intrede, bij Schildwolde en Woldendorp, dat verwijst naar de 

herinnering aan vroegere moerasbossen, waar veen weg is geoxideerd en de bodem nu 

voornamelijk uit zandgrond bestaat. 183 

 

  

 
182 Spek, T. (2021), ‘Zeekleilandschappen van Noord-Nederland’ (college). Rijksuniversiteit van Groningen. 
183 Spek, T. (2021), ‘Veenlandschappen van Noord-Nederland’ (college). Rijksuniversiteit van Groningen. 
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Ruim 150 jaar na de vervaardiging van Groninga Dominium is de kaart van Theodorus 

Beckeringh gemaakt, ‘Groningo Omlandiae’ (zie figuur 29). Deze kaart heeft in de kaartrand 

de borgen van Groningen afgebeeld staan, zo ook Huis te Farmsum (in kaartdeel 2). 

Op de uitsnede op figuur 30 van het onderzoeksgebied is te zien dat er meer detail in deze 

kaart zit. Dit geeft ons extra informatie over onder andere de hoeveelheid bomen in dit deel 

van Groningen. Deze zijn verspreid over het landschap rondom borgen, kerken en dorpen, 

maar staan ook langs wegen als boomlanen. Ook is op deze kaart de bedijking gekarteerd 

langs het oude Eemskanaal en de Eems. 

Dit is de landschappelijke analyse die gemaakt kan worden aan de hand van deze twee 

provinciale kaarten. De wandkaart van Coenders van Helpen wordt niet behandeld, omdat 

deze kaart een kopie is van de oude kaart van Wicheringe. 

Figuur 29: Groninga Omlandiae Theodorus Beckeringh (1777) 
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Figuur 30: Uitsnede van Huis te Farmsum van familie Ripperda en omstreken 
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3.4.3.2 Landschapsgenese provincie Groningen 

De paleo-geografische ontwikkelingen van Groningen 

De provincie Groningen vindt haar ontstaan in een groot getijdebekken achter de 

Waddeneilandenreeks. Dit was een ondiepe lagune die gaandeweg opgevuld is met zand en 

slib, dat het begin vormde van de kleistreken van Groningen. Omdat de zee ten zuiden van 

Terschelling en Ameland haar invloeden moeilijk kon uitoefenen, kon hier het Fries-

Groningse kleilandschap ontstaan, dat naderhand ingepolderd zou worden. Verder 

landinwaarts bevond het veen, dat kon ontstaan door een neerslagoverschot, dat voor 

vernatting zorgde. In dit zoete water groeiden de eerste planten die afstierven. Langzaam maar 

zeker bouwde hier een dik veenpakket op, dat zowel door kwelwater, oppervlaktewater en 

regenwater gevoed werd. Het veen trok op tot aan de lijn Munnekezijl-Noordhorn-Groningen, 

en vandaar noordoostwaarts tot aan de latere Eemshaven. 184 

 

De veengroei in het Groningse landschap werd regelmatig onderbroken door het oprukken 

van het zoute zeewater. Na aantasting van het veen werd in plaats daarvan zand en slib 

afgezet. Zo was sprake van een voortdurend op en neer gaan van de grens tussen klei en veen. 

Nu eens won de zee en werd het veen opgeruimd of bedekt met een laag klei; dan weer had de 

aanvoer van zoet water de overhand en konden veenpakketten groeien. 185 

Na 1500 voor Chr. gaf het veen geleidelijk terrein prijs aan de zee, die een steeds bredere en 

hogere kwelder van klei vormde. Daarop vestigden zich vanaf 500 voor Chr. de eerste 

bewoners. Zij namen dit vruchtbare kwelderland weldra vanaf een groeiend aantal zelf 

opgeworpen terpen in gebruik. 186 

 

De oudste bewoonde delen zijn de zogeheten kweldervlakten, meest bestaande uit zware, 

kalkarme knipklei met een onregelmatige blokverkaveling. Deze percelering weerspiegelt het 

oorspronkelijke patroon van geultjes en prielen in een aanvankelijk nog onbedijkt 

kwelderlandschap. De wierdendorpenreeksen vinden we in Groningen bijvoorbeeld vanaf 

Adorp over Winsum, Baflo, Warffum en Usquert richting Lellens en Ten Post en verder 

noordoostwaarts vanaf Loppersum, Leermens en Losdorp naar Spijk en Bierum. 187 

 
184 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer (2018), Landschapsbiografe van het Waddengebied: 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. P.13 
185 Alterra (2003), Kleine bossen in het landschap. Geschiedenis, waarde en beheer. Wageningen. P.57 
186 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer (2018), Landschapsbiografe van het Waddengebied: 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. P.14 
187 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer (2018), Landschapsbiografe van het Waddengebied: 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. P.21 
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Vanaf omstreeks 1000 na Chr. kwam er geleidelijk een einde aan de terpentijd. Een 

toegenomen bevolking vereiste een meer gegarandeerde voedselproductie, en andersom. Dat 

leidde ertoe dat eerst kleine gebieden werden omkaad (ingepolderd), de zogeheten 

moederpolders. Daarna werden grotere gebieden binnen een dijkring gebracht. Ook werd het 

venige achterland vanaf de klei ontwaterd en in cultuur gebracht. Dat leidde tot bodemdaling, 

toenemende overlast van binnenwater en het ontstaan van de (meeste) Friese meren en het 

Groninger Schildmeer. 188 

 

In de late Middeleeuwen (1200-1500) werden de grote zee-inhammen tussen de grote 

kweldereilanden bedijkt, zoals de oude noordwaarts vloeiende Hunze bij Eenrum, den Andel 

en Westernieland ingepolderd, evenals de Fivelboezem tussen Uithuizermeeden en Spijk. 

Omgekeerd braken de smalle klei-oeverwallen langs de middenloop van de Eems in de late 

Middeleeuwen en de zestiende eeuw door. Het erachter gelegen veengebied, waarvan het 

maaiveld in de eeuwen daarvoor door ontwatering meters was gezakt werd een prooi van de 

golven. Hier verdween het grootste deel van het gebied tussen Emden en Winschoten, 

behorend tot Oldambt en Reiderland, van de kaart. De Dollard is een overblijfsel van deze 

inbraak van de zee. 189 

 

Met blik op de paleo-geografische kaarten van Vos (figuur 31 en 32), 190 wordt het gekozen 

reconstructiejaar 1650 door de twee kaarten van 1500 en 1850 omringd. Met deze kaarten 

kunnen de grootschalige landschapsveranderingen geanalyseerd worden, en kan er worden 

beredeneerd hoe het landschap er in 1650 uitzag. Duidelijk op deze kaarten zijn de oude 

veenmeren zoals het Schildmeer, veranderingen zoals de bedijking van het kwelderland, de 

kanalisering van sloten en belangrijke waterstromen zoals het Damsterdiep. Ook opvallend 

zijn de vele waterstroompjes rondom Appingedam en Delfzijl, die vandaag de dag niet meer 

prominent aanwezig zijn in het landschap.191 Ook het veengebied rondom Siddeburen, Hellum 

en Schildwolde is in cultuur gebracht, waardoor de kleine keileem-stuwwal en pleistocene 

zanden aan de oppervlakte zijn gekomen. 

  

 
188 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer (2018), Landschapsbiografe van het Waddengebied: 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. P.21-22 
189 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer (2018), Landschapsbiografe van het Waddengebied: 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. P.21-22 
190 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2020), Paleogeografische kaarten. 
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Paleogeografischekaarten# Bezocht op 26-05-2021 
191 Google Maps (2021). https://www.google.com/maps/@53.3154049,6.7932028,11z Bezocht op 26-05-2021 

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Paleogeografischekaarten
https://www.google.com/maps/@53.3154049,6.7932028,11z
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Figuur 31: Paleo-geografische kaart van Groningen in 1500 met uitsnede woongebied Occa 

Figuur 32: Paleo-geografische kaart van Groningen in 1850 met uitsnede woongebied Occa 

Legenda Paleo-geografische kaarten 
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In Occa’s leefomgeving is te zien dat haar woongebied voornamelijk bestaat uit bedijkte 

kwelders en riviervlakten, stukjes veengebied, pleistocene zandgronden onder 16 meter, 

stuwwallen, kwelders, binnenwateren en vele kleine waterlopen. 

 

De landschapskarakteristieken van Occa’s woongebied 

Occa’s woongebied ligt op een kruising van drie deelgebieden in Groningen: Fivelingo, 

Oldambt en Duurswold (zie figuur 33).192 De landschapskarakteristieken die besproken 

worden zijn kenmerkend voor het klei-polderlandschap en de middeleeuwse 

veenontginningen, en zijn een continuïteit in het landschap. Het historische landschap waarin 

Occa zich bevond bestond uit de oude en jonge zeekleilandschappen en de middeleeuwse 

agrarische veenontginningen. 

 
192Afbeelding gemaakt door de auteur, gemaakt met behulp van ‘Landschappen van Noord-Nederland’ over 
Fivelingo, Oldambt en Duurswold. http://landschapsgeschiedenis.nl/ Bezocht op 26-05-2021 

Figuur 33: De drie deelgebieden met hun historische landschappen en legenda 

http://landschapsgeschiedenis.nl/
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Van deze drie deelgebieden ligt het grootste deel van Occa’s woonomgeving in Fivelingo. 

Fivelingo bestaan bijna volledig uit oude zeekleipolders, en herbergt daarin vier verschillende 

landschapstypen: Een wierdenlandschap van getij-afzettingsvlakte, omsloten door hogere 

kwelder- en oeverwallen. Op deze wallen zijn wierdendorpen en boerderijenreeksen te 

vinden. Als tweede een klei-op-veen-ontginningslandschap op de overgang naar de 

randveenontginningen van Duurswold. Een aantal meerstallen tonen veenrestanten die in de 

Middeleeuwen verdwenen zijn. Ten derde het dijkenlandschap in de voormalige Fivelboezem 

met oude dijkdorpen en wegdorpen. Als laatste bestaat hier ook het voormalig 

rivierenlandschap langs het Damsterdiep met inversieruggen van de Fivel. 193 

 

Het middelste deelgebied Duurswold is een veenontginningsgebied, dat grotendeels bestaat 

uit ontgonnen veen- en dekzandvlakten, die naar het noorden toe onder het klei verdwijnen. 

Het oude stroomgebied van de zijtakken van de Fivel worden omringd door oude wegdorpen, 

die op de lage keileemruggen en dekzandruggen liggen. Deze dorpslinten zijn erg besloten en 

vormen een groot contrast met de openheid van het buitengebied. 

De noordzijde van Duurswold is een klei-op-veenontginningslandschap met recente 

wegdorpen uit de 19e eeuw. De noordoosthoek wordt gedomineerd door het Schildmeer en de 

stedelijke bebouwing van Appingedam. Duurswold is het laagste gedeelte van de provincie 

Groningen; grote stukken van het gebied liggen anderhalf tot twee meter onder de zeespiegel. 

194 

Van de drie deelgebieden is Oldambt de jongste. Het bestaat bijna volledig uit jonge 

zeekleipolders, ontstaan uit ingedijkte stukken land van de oude Dollard na doorbraken (zie 

figuur 34 195). De oranje contour op figuur 34 geeft aan welke stukken land Occa had kunnen 

kennen, en die binnen haar directe omgeving lagen. Het Oldambt dat wij nu kennen valt uit in 

twee delen:  

 

1. Het klei-Oldambt dat een wierdenlandschap is dat bestaan uit enkele dorpen op de 

voormalige oeverwal van de Eems 

 

 

 
193 Knottnerus, O.S. (2013), Fivelingo. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html 
Bezocht op 27-05-2021 
194 Knottnerus, O.S. (2013), Duurswold. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html 
Bezocht op 27-05-2021 
195 Blijham, G., Knottnerus, O.S. (2000), Het Oldambtster landschap. 

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html
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2. Het wold-Oldambt dat een streekdorpenlandschap is dat bestaat uit jongere zeekleipolders 

Dit landschap heeft Occa niet gekend, maar de krans van keileem- en dekzandruggen 

daarentegen wel. Hierop liggen de wegdorpen met boomlanen.196 

 

 

Figuur 34: Bedijkingen van de oostelijke Dollardboezem. Gebied met oranje contour kende Occa binnen haar directe 
omgeving. 

  

 
196 Knottnerus, O.S. (2013), Oldambt http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html Bezocht 
op 27-05-2021 

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
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3.4.3.3 Bodemkaart van Noordoost-Groningen 

De bodem in de onderzoekslocatie is erg gevarieerd (zie figuur 35 en bijlage 3),197 maar is 

globaal terug te brengen naar een aantal hoofdgroepen: 

- Podzolgronden, de minerale gronden met een duidelijk podzol-B-horizont met een 

uitgespoelde, minerale laag. 

- Vaaggronden, minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van horizonten en 

geen humusrijke bovenlaag. Vaak jonge gronden. 

- Eerdgronden, moerige gronden en minerale gronden met een grote humusrijke 

bovengrond. Ontstaan door de middeleeuwse ontginningen van het veen. 

- Veengronden, grond opgebouwd uit gehumificeerd plantaardig materiaal. 

Occa’s woongebied bestaat uit voornamelijk is voornamelijk zware, zavelige (knip)klei, lemig 

zand en kleine stukjes veen. 

 

 

  

 
197 Figuur van de auteur. 

Poldervaaggronden met arme klei 

Knip(pig)poldervaaggronden zware klei 

Drechtvaaggronden/Eerdgronden 

Weideveengronden 

Moerige gronden/Veengronden 

Figuur 35: Versimpeling van de bodemkaart in bijlage 3, de bodem-hoofdgroepen 
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3.4.3.4 Grondwatertrapkaarten  

De grondwatertrap zegt wat over de gemiddelde hoogste grondwaterstand en gemiddelde 

laagste grondwaterstand van een gebied. Dit bepaalt de droogte of natheid van een locatie, 

waardoor sommige paddenstoelen juist wel of niet op die specifieke locatie kunnen groeien 

198. De grondwatertrappen maken daarom een groot deel uit van de ecotoopindeling van 

Alterra. Alterra heeft in samenwerking met BIS Nederland in 2014 een geactualiseerde 

grondwatertrappenkaart gemaakt, omdat veel informatie hiervan sterk verouderd was. De 

grondwatertrappen zijn te zien in figuur 36. 199 Zij hebben met honderden grondboringen 

voornamelijk de kustlocaties in Nederland in kaart gebracht, en de meest voorkomende Gt-

klasses uitgezet in een kaart (zie figuur 37 200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijzonder aspect aan het onderzoeksgebied is dat een groot deel van de bodem bestaat uit 

ondoordringbare, stagnerende lagen, zoals zware knikklei en stukken keileem. Deze 

bodemlagen bestonden in Occa’s tijd ook, waardoor er aangenomen kan worden dat deze 

grondwatertrappen ook enigszins overeenkomen met de 17e eeuw. Zie figuur 38 voor de 

gebieden met stagnerende bodemlagen. 201 

 
198 Alterra (2014), Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland. BIS Nederland, 
Wageningen. P.9 
199 Alterra (2014), Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland. BIS Nederland, 
Wageningen. P.17 
200 Alterra (2014), Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland. BIS Nederland, 
Wageningen. P.38 
201 Alterra (2014), Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland. BIS Nederland, 
Wageningen. P.21 

Figuur 36: Grondwatertrappen met klassegrenzen voor GHG en GLG in cm. onder maaiveld 
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Figuur 37: Geactualiseerde grondwatertrappen (2014) in provincie Groningen door Alterra 

 

Figuur 32: Ligging van gronden met stagnerende lagen, volgens informatie van de bodemkaart schaal 1 : 50.000 
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Occa leefde in een gebied waar voornamelijk de grondwatertrap III (GHG 25-40; GLG 80-

120), IV (GHG 40 – 120; GLG 80 – 120) en VI (GHG 40 – 80; GLG >120) voorkomen. 

Alterra’s vochtigheidsindeling van de ecotoopindeling wordt de gemiddelde 

voorjaarsgrondwaterstand (GVG) gebruikt.  

P. van der Sluis van Stichting van Bodemkartering heeft onder de Wageningen Universiteit 

een handleiding gemaakt onder de titel “De grondwatertrap als karakteristiek van het 

grondwaterstandsverloop” met een tweetal formules waarmee de GHG en GLG omgerekend 

kunnen worden naar een schatting van het GVG. 202 Uit deze formules zijn twee vuistregels 

onttrokken: 203 

 Voor Gt I, II, IV geldt: GVG = GHG + 15 

 Voor Gt III, V, VI, VII, VIII geldt: GVG = GHG + 25 

Het onderzoeksgebied valt volgens Alterra’s grondwatertraponderzoek deels in III (GHG 25-

40), IV (GHG 40 – 120) en deels in VI (GHG 40 – 80) 

Dat geeft ons de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand van Gt III: GVG van 50 tot 65,  

Gt IV: GVG van 65 tot 135 cm, en de GVG-mogelijkheden van Gt VI: GVG van 65 tot 105 

cm. 

Dat komt in de indeling naar vochttoestand uit op de vochttoestanden vochtig, matig vochtig 

en droog. 

 

Figuur 39: Indeling naar vochttoestand van Alterra Indelingsprincipes 

Het woongebied van Occa heeft de grondwatertrappen III, IV en VI. De grond heeft een 

vochttoestand van vochtig, matig vochtig en droog (zie figuur 39). 

Aan deze conclusie zitten haken en ogen, voornamelijk in het verschil in ontwatering van het 

gebied. Hedendaags wordt het grondwaterpeil met veel aandacht kunstmatig op peil gehouden 

 
202 De GVG kan met twee verschillende formules berekend worden: ( GVG = 5,4 +0,83GHG + 0,19GLG ) of  
( GVG = 5,4 +0,83GHG + 0,19(GLG – GHG) ) 
203 Van der Sluis, P. (1982), De grondwatertrap als karakteristiek van het grondwaterstandsverloop. 
Wageningen. 



102 
 

voor de weidevelden en akkerlanden. Zie dit ook in het achtergronddocument voor de 

planperiode 2022 – 2027 van waterschap Noorderzijlvest.204 Ook de hoogteverschillen in 

oever- en kwelderwallen, inverse kreekruggen en wierden tegenover de laagten in het gebied 

zijn hier niet bij inbegrepen. Daarom kan er vermoedelijk aangenomen worden dat de 

waterstand in de 17e eeuw hoger lag dan dat er nu berekend is. 

  

 
204 Waterschap Noorderzijlvest (2021), De Kaderrichtlijn Water bij Waterschap Noorderzijlvest 
Achtergronddocument voor de planperiode 2022 – 2027. Groningen. 
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3.4.3.5. Vegetatie  

De vegetatie van het onderzoeksgebied wordt besproken aan de hand van de meest 

voorkomende landschappen en de drie deelgebieden. Er wordt gefocust op boom- en 

struikgewas, omdat deze vegetatiesoorten gastheer kunnen zijn voor Occa’s paddenstoelen. 

Wanneer in de paragraaf het woord ‘bos’ voorkomt, wordt er bedoeld: Een locatie in het 

landschap waar boom- en struikbeplanting de overhand heeft in het landschap. Goed om te 

bedenken is dat een paddenstoel geen heel bos nodig heeft om op een plek te groeien. Een 

paar alleenstaande bomen kunnen ook gastheer zijn. 

De vegetatie in Duurswold ziet eruit als een landschap met grote, weidse velden, met 

lintdorpen met plaatselijke, geconcentreerde beplanting op erven en langs wegen. Die worden 

ook wel groene dorpslinten genoemd. Ook de monumentale boerderijen zijn omgeven door 

groene erfbeplanting. De waterrijke natuurgebieden bezitten verspreide bospercelen, vooral in 

de zone tussen Schildmeer en het Zuidlaardermeer. Dit zijn moerassige, natte bossen met 

voornamelijk wilgen en zwarte elzen.205 

De vegetatie in Fivelingo wordt beschreven als non-existent door O. S. Knottnerus. Bomen 

worden geplant om een toeristische en recreatieve functie te vervullen, zoals bij een camping 

of dorpsfront. Ook de boerderij-erven hebben hun eigen erfbeplanting (zie figuur 40). 

Bewerkte grond kan die vegetatie dragen, maar de natte poldervaaggronden doen dat niet.206 

De vegetatie in Oldambt valt te beschrijven als een grootschalig open polderlandschap met 

veel zichtlijnen. Ook dit deelgebied heeft de groene dorpslinten op de zandruggen in het 

gebied, zoals ook in Duurswold. Zo hebben de kerkterreinen en oude boerderijen ook een 

groter palet aan boom- en struikgewas op het erf staan dan er op het platteland voorkomt.207 

Voor de typerende landschappen worden het oude en jonge zeekleilandschap en het agrarisch 

veenontginning cultuurlandschap besproken aan de hand van het rapport ‘Voorkomen van 

kleine bossen’ van de Wageningen Universiteit. 208 

Het oude zeekleilandschap is vrijwel overal in intensief landbouwkundig gebruik. Hierdoor 

komen bossen maar zeer beperkt voor. Net als in het hierna te bespreken jonge 

zeekleilandschap, zijn de meeste bosjes pas later aangelegd als ‘landschappelijke beplanting’. 

 
205 Knottnerus, O.S. (2013), Duurswold. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html 
Bezocht op 27-05-2021 
206 Knottnerus, O.S. (2013), Fivelingo. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html 
Bezocht op 27-05-2021 
207 Knottnerus, O.S. (2013), Oldambt http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html  
Bezocht op 27-05-2021 
208 Alterra (2003), Kleine bossen in het landelijke gebied, geschiedenis, waarde en beheer. Wageningen, 
Researh Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 643. 

http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/13-Duurswold.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/10-Fivelingo.html
http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html
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Zulke kleine bossen liggen bij recreatievoorzieningen, langs wegen en ook wel bij boerderijen 

(zie figuur 41). De oude zeekleipolders mogen dan weinig bos bezitten, een weinig talrijk 

maar belangrijk klein bostype verdient wel aparte vermelding: de landgoedbossen. Deze zijn 

in het overwegend ‘lege’ landschap juist opvallende, hoog-opgaande bossen rondom de 

borgen of ‘huizen’. Ook op enkele terpen zijn opgaande bosjes bewaard gebleven met oud 

geboomte. 209 

In het algemeen wordt het jonge zeekleigebied gekenmerkt door de grootschalige akkerbouw. 

Bos is mede hierdoor uiterst schaars. De weinige oude bosjes liggen grotendeels rond 

eendenkooien, dergelijke kooibosjes liggen bijvoorbeeld langs de Groningse kust. 

Tegenwoordig worden er grotere bossen aangeplant ten behoeve van de recreatie, waaronder 

voornamelijk populierenaanplant. 210 

Binnen het agrarisch veenontginning cultuurlandschap, dat grotendeels vorm kreeg tussen 

1200 en 1750, komt ook over het algemeen maar weinig bos voor. Grote delen van het 

turfwinningslandschap zijn zelfs boomloos. Hier en daar markeren populieren de 

ontginningswegen en elzen de sloten. 211 

 

  

 
209 Alterra (2003), Kleine bossen in het landelijke gebied, geschiedenis, waarde en beheer. Wageningen, 
Researh Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 643. P.57 
210 Alterra (2003), Kleine bossen in het landelijke gebied, geschiedenis, waarde en beheer. Wageningen, 
Researh Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 643. P.60 
211 Alterra (2003), Kleine bossen in het landelijke gebied, geschiedenis, waarde en beheer. Wageningen, 
Researh Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 643. P.55 

Figuur 40: Hoge erfbeplanting in het weidse weidelandschap. In de verte een bomenlaan op een 
hogere kwelderwal. Afbeelding gemaakt door  de auteur. 
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Figuur 41: Het oude kleipolderlandschap. Clusters aan vegetatie rondom dorpskernen en boerderij-erven. Afbeelding 
gemaakt door de auteur. 
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3.4.3.6 Eigendommen borgterrein 

De borg, ‘Huis te Farmsum’, waar Occa is opgegroeid, had grote stukken land en tuinen. Dit 

werd goed onderhouden door vele personeelsmedewerkers, en heeft een andere samenstelling 

dan het natuurlijke landschap om de borg heen (zie figuur 42212). 213  

Huis te Farmsum bestond qua gebouwde eigendommen uit een borg dat omringd was met een 

diepe gracht, met aan de overzijde van de brug een schathuis met toren (zie figuur 43). Ook 

bevatte het een paardenstal en brouwhuis. 214 Deze gebouwde eigendommen waren omringd 

met singels, grachten en bomen. Andere vegetatie die het terrein waarborgde waren de 

plantages en een appelhof van 12 grazen groot (± 6 hectare 215), waar in het midden een 

visvijver lag. Als laatste huisde het terrein ook een keukenhof en een tweede, ander hof en een 

heem, van 10 à 12 grazen (±5-6 hectare216). Het goed buiten het borgterrein betrof zo’n 40 

grazen en 46 deimten land (± 40-43 hectare217). Hierbij hoort de staande jurisdictie, zowel 

civiel als crimineel, over de dorpen Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen, 

het dijkgraafschap van zee- en zomerdijken, het overste schepperschap van Farmsumerzijl en 

andere rechten. Alle bezittingen hebben in 1687 een totale waarde van ƒ 31.000. 218; 219 

Van alle goederen van de borg zijn de boomgaard en het bos, de singels en lanen voor dit 

onderzoek het interessantst. Omdat er geen geschreven bronnen zijn gevonden voor dit 

onderzoek over welke soorten het terrein huisvestte, zal er een andere borg onderzocht 

worden om een doordachte uitspraak te doen over de soorten bij de Farmsumse borg. 

 
212 Beeldbank Groningen (1810), NL-GnGRA_1173_58_35. ‘Plattegrond van Delfzijl en Farmsum, behorend bij 
het in 1810 door generaal der genie Chamberthise uitgebracht rapport’ 
213 Hillinga, H. (2013), Het leven op een borg. 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Het%20leven%20op%20een%20Groninger
%20borg/Het%20leven%20op%20een%20Groninger%20borg.html Bezocht op 25-05-2021 
214 Farmsum.net (z.d.), Het huis van Farmsum. https://www.farmsum.net/site/het-huis-van-farmsum/ Bezocht 
op 25-05-2021 
215 Hillinga, H. (2020), Oude maten. 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html Bezocht op 25-05-
2021 
216 Hillinga, H. (2020), Oude maten. 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html Bezocht op 25-05-
2021 
217 Hillinga, H. (2020), Oude maten. 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html Bezocht op 25-05-
2021 
218 Farmsum.net (z.d.), Het huis van Farmsum. https://www.farmsum.net/site/het-huis-van-farmsum/ Bezocht 
op 25-05-2021 
219 Hillinga, H. (2013), Het Huis te Farmsum. 
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Farmsum/Het%20Huis%20te%20Farmsum
/Het%20Huis%20te%20Farmsum.html Bezocht op 25-05-2021 

https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Het%20leven%20op%20een%20Groninger%20borg/Het%20leven%20op%20een%20Groninger%20borg.html
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Het%20leven%20op%20een%20Groninger%20borg/Het%20leven%20op%20een%20Groninger%20borg.html
https://www.farmsum.net/site/het-huis-van-farmsum/
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Maten/Oude%20maten.html
https://www.farmsum.net/site/het-huis-van-farmsum/
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Farmsum/Het%20Huis%20te%20Farmsum/Het%20Huis%20te%20Farmsum.html
https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Borgen/Farmsum/Het%20Huis%20te%20Farmsum/Het%20Huis%20te%20Farmsum.html
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Figuur 42: De borg van Farmsum plattegrond 1810  

Figuur 43: Vier verschillende schetsen en platen van het Huis te 
Farmsum 



108 
 

De borg die gebruikt wordt om de tuinen te vergelijken, is de borg van Ewsum bij 

Middelstum. Dit terrein is nog goed intact gebleven en huisvest meer dan 300 jaar aan  

tuingeschiedenis. Ook heeft deze borg een aangeplant bos, tegenover het borgterrein staan 

(zie figuur 44), maar dit bos is in 1984 aangeplant als dorpsbos. 220  

De tuin staat daarentegen vol met oude bomen die in 1600 hier ook stonden. 

Het terrein bevat verder een grote moestuin met kruidentuin, een bloementuin, een 

boomgaard, een visvijver, een kleine boerderij met boerderijdieren, een geschutstoren (zie 

figuur 45 en 46). Zo heeft de fruittuin een weelde van appelbomen, pruimenbomen en 

morellen, samen met struiken vol rode bessen, zwarte bessen en kruisbessen. In de lanen naar 

en om de borg heen staan grote, uitgegroeide zomerlindes, die op het borgterrein geknot zijn 

(zie figuur 47 en 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Informatiebord Staatsbosbeheer op locatie. 

Figuur 44: Borgterrein Ewsum met het Middelstumse bos 

Figuur 46: De theeschenkerij Figuur 45: De moestuin met kruidentuin (afbeeldingen gemaakt 
door de auteur) 
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Op het terrein staat een enorme diversiteit van essen, beuken (en haagbeuk), zilverpopulier, 

witte paardenkastanjes, een plataan, het griend met de treurwilg, boswilg en geknotte wilg, en 

de esdoorn, meidoorn en een okkernoot om de vijver heen. 221 Deze enorme diversiteit is op 

de meeste borgen te bekennen, zo ook de Fraeylemaborg en de Piloersemaborg. 222 In de 

borgvegetatie zal de borg Ewsum als voorbeeld worden genomen voor de boom- en 

struikvegetatie dat mogelijkerwijs op het borgterrein in Farmsum heeft kunnen staan .  

 

Het oude borgterrein van Farmsum wordt vandaag de dag 

gemarkeerd met vier banieren en twee hekpeilers van 

kunstenaar Herbert Koekkoek (zie figuur 49). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 49: Een van de vier banieren van de markering van het borgterrein 

  

 
221 Deze soorten zijn op locatie geïdentificeerd in samenwerking met de aanwezige medewerkers van WerkPro. 
222 Landschapsbeheer Groningen (2021), Thuis in het Landschap. Maart Nr. 3 

Figuur 47: De herstelde lindelaan Figuur 48: De geknotte winterlindes op het borgterrein, afbeeldingen van de auteur 
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3.4.4 Reconstructie tekstuele samenvatting 

Occa leefde in een dynamische omgeving dat is ontstaan door de afwisseling van zee-

invloeden en veenvorming. Omdat de zee hierin de overhand nam, ontstond het 

kwelderlandschap laagje per laagje. Deze kweldervlakten werden bewoond door Groningens’ 

eerste bewoners, die zich op de kwelderwallen en zelfgemaakte wierden vestigden. De 

wierden werden rond het jaar 1000 vervangen door dijken, die de eerste moederpolders 

vormden. Deze dijken breidden later uit en vormden de polders zoals Occa ze kende, en 

waren de bescherming tegen het water van de Eems en Dollard. 

 

De klei in de polders was geschikt voor akkerland, en kon zo voldoen aan de grotere vraag 

naar voedsel. Ook het veen werd in cultuur gebracht en ontgonnen in de late Middeleeuwen. 

Daarnaast is haar woongebied waterrijk: veel sloten en waterstromen lopen door de polders 

voor de afwatering van het gebied. Haar leefwereld is grotendeels al mensgemaakt.  

Als laatste was de Dollard een stuk groter dan dat hij nu is. Al het ontwateren en inpolderen 

van het veen- en kleiland zorgde voor drastische bodemdaling.  

Occa’s woongebied is er daarom een van lage, kleiige kwelders en bedijkte polders, veel 

waterlopen en sloten, en hier en daar een veenontginning. De hogere dijken en kwelder- en 

oeverwallen herbergen nog steeds de streek- en wegdorpen met hun boomlanen. Te midden 

van de kwelders staan enkele wierden met dorpen, die vroeger de bewoning beschermde tegen 

het hoge water.  

 

Het veengebied in Duurswold verdwijnt richting het noorden onder de zeeklei, het klei-op-

veenlandschap. Voor Occa zal het meeste veen al verdwenen zijn door de ontginningen, 

waardoor een stukje dekzandvlakte aan de oppervlak lag. Dit stuk dekzandvlakte was 

grotendeels bebost. Een overblijfsel van de ontginningen zijn de meerstallen, met 

moerasbossen er omheen. Ook kende Occa al het kanaal Damsterdiep, dat temidden het oude 

rivierenlandschap van de Fivel met haar inversieruggen ligt. 

De grondsoort in dit gebied bestaat voornamelijk uit zware, zavelige (knip)klei, lemig zand en 

kleine stukjes overgebleven veen. 

 

Het woongebied van Occa heeft vandaag de dag grondwatertrappen III, IV en VI. De grond 

heeft hedendaags een vochttoestand van vochtig, matig vochtig en droog. Aangenomen kan 

worden dat toen Occa leefde, de grondwaterstanden hoger stonden. Tegenwoordig wordt het 
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grondwaterpeil kunstmatig op een lager peil gehouden. De grond zal bij Occa daarom vochtig 

tot nat zijn geweest. 

 

Occa’s woonomgeving moet overwegend boomloos zijn geweest. Zeker met in het 

achterhoofd houdend, dat zoutwater-overstromingen binnen de laatste 100 jaar nog 

voorgekomen zijn, krijgt het landschap geen tijd om tot de successievegetatie te geraken. Ook 

is het meeste land ingenomen voor agrarische doeleinden. Open weiden en akkers sieren het 

landschap in Noordoost-Groningen. De meeste bossen die we hedendaags in het landschap 

zien, zijn recente aanplantingen die worden bestempeld als ‘landschappelijke beplanting’. 

Voor Occa hadden bomen en struiken hun eigen plek in dorpslinten, kerkterreinen, 

monumentale boerderijerven, kooibosjes en borgterreinen. 

 

Vooral de vegetatie op het borgterrein is interessant. Aan vergelijkbare borg Ewsum in het 

oude kleilandschap te zien, kunnen op het borgterrein een grote diversiteit aan bomen en 

struiken staan. Hieronder vallen fruitbomen zoals appelbomen, pruimbomen, morellenbomen 

en bessenstruiken. Ook komen de essen, beuken, populieren, kastanjes, platanen, wilgen, 

esdoorn, meidoorn en okkernoot voor binnen de grenzen van het borgterrein. 
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3.4.5 Reconstructie visuele samenvatting
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Figuur 50: Reconstructies gemaakt door de auteur, met behulp van het programma ArcGIS 
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3.5 Incorporatie ecotopen 

De ecotopen die vastgesteld zijn als groeilocatie van de paddenstoelen in 3.3 komen hier weer 

aan bod. Hier zullen de ecotoopbeschrijvingen en de gastheren van de saprofytische 

paddenstoelen vergeleken worden met de reconstructie van Occa’s woongebied. Bij deze 

conclusies zal er niet te veel op premissen geleund worden, sinds de reconstructie van het 

landschap er naast kan zitten. Toch blijven er conclusies stand houden, zoals dat er met 

zekerheid gezegd kan worden dat dennenbossen niet in Occa’s woongebied voorkomen. Op 

deze manier zullen er conclusies getrokken worden over het voorkomen van de paddenstoelen 

in Noordoost-Groningen in 1650. 

 

Paddenstoel Ecotoopbeschrijving Aanwezigheid in Occa’s 

directe woonomgeving in 

1650 

Grote Molenaar Bossen, houtwallen, singels, bomenlanen 

en struwelen op vochtige, zeer 

voedselrijke bodem. Het liefst groeit hij 

onder de bisschopsden. 

Ja. Mogelijkheid op het 

borgterrein of op een van de 

wegdorpen met bomenlanen. 

Smakelijke 

Melkzwam 

Bossen en struwelen op droge, 

voedselarme, zure zandbodems. Hij groeit 

uitsluitend onder densoorten. 

Nee. Groeit in dennenbossen 

aan de kust zoals op de 

Waddeneilanden en duinen. 

Gele Ridderzwam Bossen en struwelen op vochtige of droge, 

voedselarme, zure bodems. Het liefst 

onder densoorten. 

Nee. Groeit in dennenbossen. 

Eekhoorntjesbrood Bossen, struwelen en bermen op vochtige, 

voedselarme, zwak zure bodems. Het 

liefst groeit hij onder de eik, beuk(haag) of 

wilg. 

Ja, bijvoorbeeld op het 

borgterrein of het borgbos. 

Cantharel Bossen, boomlanen en struwelen van alle 

zuurgraden, op droge of vochtige, 

voedselarme bodems. Het liefst groeit hij 

onder de den, eik, berk of beuk. 

Nee. Groeit in dennenbossen. 
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Gepeperde 

melkzwam 

Bossen, hagen, boomlanen en struwelen 

op vochtige, voedselrijk bodem. Het liefst 

groeit hij onder de beuk, eik en haagbeuk. 

Ja. Mogelijk op het 

borgterrein of het borgbos. 

Morielje Bossen en struwelen op vochtige en droge, 

voedselrijke bodem. Hij groeit het liefst 

onder de iep, es en beuk., en dan in 

duinbossen en op pleistocene zanden. 

Nee, groeit op zandgronden 

en in dennenbossen. 

Weidechampignon Grasland, op vochtige, voedselrijke 

bodem. Hij groeit het liefst op bemeste 

weidevelden. 

Ja, een zeer algemeen soort 

op grasland. 

 

Tabel 17: Aanwezigheid van Occa's paddenstoelen in haar directe woonomgeving, gebaseerd op ecotopen 

Van de acht paddenstoelen, kunnen we met zekerheid zeggen dat Occa twee soorten absoluut 

gekend zal moeten hebben. Dat zijn de weidechampignon en het eekhoorntjesbrood. Het zijn 

algemene soorten in Nederland en groeien op weides en bij bomen die voorkomen in 

Noordoost-Groningen in 1650. 

Van twee soorten is er een kans dat Occa ze gekend zal hebben, dat zijn de grote molenaar en 

de gepeperde melkzwam. De grote molenaar leeft het liefst bij naaldbomen, en de gepeperde 

melkzwam is een paddenstoel die niet veel in Nederland voorkomt. 223 Toch beschrijven de 

ecotopen locaties die voorkomen in de reconstructie, zoals de boomlanen en vochtige bodem, 

bij beuken en eiken. 

Van de gele ridderzwam, smakelijke melkzwam, cantharel en morielje kan met zekerheid 

gezegd worden dat Occa ze niet in haar directe woonomgeving heeft leren kennen. Deze 

soorten prefereren sterk de arme pleistocene zandgronden en duinzanden met dennenbossen. 

Deze kan zij tijdens haar reizen naar de Waddeneilanden en (onder andere) Den Haag wel zijn 

tegengekomen, of in Lindholm in Zweden (waar de smakelijke melkzwam veel voorkomt).  

De vergelijkingspaddenstoelen beschreven aan het einde van 3.3 waren de 

voorjaarspronkridder, de bleke truffel en de weidekringzwam. Daarmee kunnen we zien dat 

de voorjaarspronkridder en de weidekringzwam beiden wel in Occa’s woongebied 

voorkomen, omdat deze bij meidoornstruiken, en op bermen en weilanden groeien. Ook 

 
223 NMV Verspreidingsatlas. (2021), De gepeperde melkzwam. https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390 
Bezocht op 04-06-2021 

https://www.verspreidingsatlas.nl/0069390
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komen deze soorten nu veelvuldig voor in het oude zeekleigebied. Waarom Occa deze 

paddenstoelen niet gebruikt, blijft daarom een vraag.  
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3.6 De route van Occa’s paddenstoel 

Occa’s directe woonomgeving is een landschap waar veel paddenstoelen niet goed floreren. 

De saprofytische paddenstoelen hebben over het algemeen een lastige tijd met het boomloze 

landschap op de zware kleigrond. De paddenstoelen die hier wel goed groeien, zijn de 

paddenstoelen op het mestrijke substraat van weides. Die komen hier in grote mate van nature 

voor. Het is daarentegen voor een aantal paddenstoelen wel mogelijk om in Occa’s 

woongebied te geraken, door twee mensgemaakte terreinen: de borgterreinen en de met 

bomen begroeide wegdorpen op de hogere wallen in het landschap. Hier wordt de grond 

dusdanig bewerkt en boom- en struikgewas aangeplant en bijgehouden, dat een 

bospaddenstoel hier zou kunnen groeien.  

 

Een tweetal paddenstoelen komen met frequentie voor in Occa’s woongebied. Een gedijt goed 

op de weidegronden en de bemeste akkers van Noordoost-Groningen: de gewone 

weidechampignon. De ander is het eekhoorntjesbrood, dat groeit op de stukken dekzand dat 

onder het veen vandaan is gekomen rond Siddeburen, en bij de diversiteit van bomen op 

borgterreinen en op kerkhoven. Te zien aan de NMV Verspreidingsatlas wordt deze soort hier 

nog steeds gevonden. 

 

Wanneer we naar de frequentie van het gebruik van de paddenstoelen in het kookboek kijken, 

wordt inderdaad de weidechampignon ook het meest gebruikt in de recepten. Opvallend is dat 

de morielje de tweede meest gebruikte soort is in de recepten, maar niet in Occa’s directe 

woonomgeving voorkomt. Dit gegeven zou kunnen pleiten voor het bestaan van 

marktvorming of een agrarische sector rond paddenstoelen. Niet te vergeten gebruikte Occa 

ook gezouten en gedroogde paddenstoelen, als zij geen verse voorhanden had. Het afnemen 

van het product van een markt is hierin geen vreemde denkstap. De morieljes en het 

eekhoorntjesbrood komen gedroogd voor, en de smakelijke melkzwam en de 

weidechampignons gepekeld of ingelegd in boter, ‘om deze ook in de winter te kunnen 

gebruiken’. Daarnaast, met een uitstapje naar Occa’s residentie aan het Zweedse hof, komen 

de morielje, cantharel en melkzwammen wel veel voor in de (dennen)bossen rondom het hof 

en buitenverblijf in Stockholm en Lindholm. Ook dat kan het veelvuldige gebruik van de 

morielje in Occa’s kookboek mogelijk verklaren. 224 

 
224 Svampguiden. (2021), Toppmurkla, Kantarell, Mjölk Svamp. http://svampguiden.com/ Bezocht op 15-06-
2021 

http://svampguiden.com/
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De route van de paddenstoel naar het bord zou kunnen worden geschetst als deels foerageren 

in haar woongebied, en deels de paddenstoelen op een andere manier verkrijgen. Ofwel door 

marktvorming, ofwel door het kweken. Het plukken van weidechampignons, 

reuzechampignons en eekhoorntjesbrood is een activiteit met lage inspanning, en deze soorten 

zijn goed te herkennen met kennis van deze paddenstoelen. 
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3.7 Foerageren, agrarische sector of marktontwikkeling? 

Het foerageren van paddenstoelen is een gebruik dat men zeker kende in de 17e eeuw in 

Nederland, maar dat in haar kinderschoenen stond bij de hogere klassen van het volk.  

Het eten van paddenstoelen hangt samen met het fundamenteel arm zijn van een samenleving, 

en het dicht bij het culinaire en fysieke landschap staan. Mensen verzamelen dan wat ze nodig 

hebben. Daarom zien we dat het eten van paddenstoelen in onder andere Oost-Europese 

landen en de Mediterrané zo aanwezig is. 225 Hoewel we in Nederland het foerageren wel 

kennen, is er toch maar weinig over geschreven. Een echte vooruitloper hierin is Franciscus 

van Sterbeeck, die in zijn boeken het plukken van paddenstoelen aanprijst. H. Renner en V. 

van Benthem stellen een aantal speculerende, mogelijke redenen op voor het weinig plukken 

van paddenstoelen in Nederland: 226 

1. Het gebrek aan bossen. Veel bos was in Nederland gekapt voor het cultuurlandschap. 227 

Bospaddenstoelen plukken kon maar op weinig plekken. 

2. De overvloed aan voedsel. In Nederland is over het algemeen altijd genoeg voedsel 

geweest. Denk maar aan de ‘betere’ stukken vlees en vis en de overvloed aan groente en 

granen van de akkers. 

3. De invloed van het calvinisme, waarbij zakenzin en vroomheid de actie van paddenstoelen 

plukken in het bos in de weg zit. 

4. De gerichtheid op zee. De visvangst zorgde gemakkelijk voor veel voedsel. Het ‘wilde’ 

bleef in de eetcultuur een randverschijnsel. 

5. Het plukken in het wild past niet in de ongeschreven gedragsrichtlijn in de Nederlanden. 

 

Wat dat betreft is Occa een toonzetter in de Nederlandse culinaire historie. Geen ander 17e-

eeuws kookboek, gegrondvest in de Nederlanden, gebruikt zo veel paddenstoelen als zij deed, 

228 op zo veel verschillende manieren. Dat zij aan de paddenstoelen kwam door te foerageren 

ligt voor de hand. De landschapsreconstructie laat zien dat ze hier zeker de mogelijkheid toe 

had, en dat de soort die zij het meest gebruikte, ook het meest in haar omgeving voorkwam. 

 

 
225 Renner, H.; van Bentem, V. (z.d.) Boleten-eetcultuur in Bohemen en Nederland: een uitnodiging tot een 
historisch onderzoek. p.66-67 
226 Renner, H.; van Bentem, V. (z.d.) Boleten-eetcultuur in Bohemen en Nederland: een uitnodiging tot een 
historisch onderzoek. p.64-65 
227 Stichting Bos en Hout (1993). De geschiedenis van het Nederlandse bos. Nr.6 
228 Veel verder dan eén recept met paddenstoelen (de paddenstoelenpastei) komt men niet. Hierin zijn de 
paddenstoelen ook niet verder met naam aangeduid maar als ‘paddenstoel’ of ‘zwam’. 



120 
 

Occa zal in ieder geval niet bekend zijn geweest met het kweken van de paddenstoelen. De 

teelt ontstond een stuk later in de tijd. De eerste gedocumenteerde champignonteelt vond 

plaats in de omgeving van Parijs, waar in 1651 champignons werden geteeld door afval van 

de meloenenteelt te begieten met (sporen-bevattend) waswater van rijpe champignons. Deze 

werden in exclusieve Parijse restaurants gegeten. Champignons de bois en champignons de 

prez werden gekweekt, en ook mousserons (voorjaarspronkridder of weidezwam).229 In 1707 

werden champignons ook in moestuinen op paardenmest geteeld. 230 In Nederland vond 

champignonteelt voor het eerst plaats op een landgoed in Haarlem, in 1825. Pas omstreeks 

1900 kwam de champignonteelt op grotere schaal op gang in de Fluweelgrot te Valkenburg en 

in de Sint-Pietersberg bij Maastricht. 231 Daarnaast kunnen alleen paddenstoelvormende 

schimmels die op dood organisch materiaal groeien geteeld worden (zoals de champignons). 

Dit geldt niet voor schimmels die in en om de worteltoppen van bomen groeien, de 

ectomycorrrhiza-vormers. Die moeten altijd in de natuur verzameld worden. 232; 233 

 

In de handel van eetbare paddenstoelen, die geplukt zijn in de natuur, gaan tegenwoordig 

grote bedragen om. Prijzen voor de zwarte truffel kunnen oplopen tot 4000 euro per kilo. Ook 

de cantharel, hoorn van overvloed, eekhoorntjesbrood, gele stekelzwam, matsutake, de 

oranjegroene melkzwam en morieljes zijn zeer geliefd en kunnen op de Amsterdamse 

boerenmarkt meer dan 50 euro per kilo kosten. 234 Maar of dit ook gebeurde in de 17e eeuw? 

De prent die een paddenstoelenmarkt afbeeldt in 1675 is daar het eerste bewijs van (zie figuur 

2).  

 

In het zeventiende-eeuwse Brabant (dat betrof zowel Noord- en Zuid-Brabant) was de kennis 

en het gebruik van paddenstoelen als voedingsmiddel ingevoerd door de Italiaanse kooplieden 

van Antwerpen. Zij plukten de eetbare soorten buiten de stad en de plattelanders volgden hun 

voorbeeld. Zo begon de Antwerpse bevolking rond 1620 zwammen te leren koken en eten. 

 
229 Muusers, C. (2020), Champignonpasteitjes. https://coquinaria.nl/champignonpasteitjes/ Bezocht op 19-06-
2021 
230 BVB Substrates (2018), Bloei! P.41, Nr. 1 
231 BVB Substrates (2018), Bloei! P.41, Nr. 1 
232 Nemo Kennislink (2017), Eetbare paddenstoelen. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-
paddenstoelen/ Bezocht op 04-06-2021 
233 Daar recent onderzoek dat ook weer tegenspreekt. In 2019 is een project gestart in Frankrijk, waar op dit 
moment succesvol morieljes worden gekweekt in kassen. 
(https://www.groentennieuws.nl/article/9091864/franse-morieljeteelt-in-kassen/ ) 
234 Nemo Kennislink (2017), Eetbare paddenstoelen. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-
paddenstoelen/ Bezocht op 04-06-2021 

https://coquinaria.nl/champignonpasteitjes/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-paddenstoelen/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-paddenstoelen/
https://www.groentennieuws.nl/article/9091864/franse-morieljeteelt-in-kassen/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-paddenstoelen/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/eetbare-paddenstoelen/
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Rond 1640 was het volgens van Sterbeeck heel gebruikelijk om zwammen te eten. Morieljes 

en cantharellen werden ingevoerd vanuit Bourgondië en Italië, de twee soorten die lastig te 

vinden zijn in Nederland. Er bestond in Antwerpen zelfs een kampernoeljemarkt, 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.235 De 

voorgaand besproken prent is een verbeelding van deze markt. 

 

Occa reisde veel, en heeft zo ook in 1654 en 1655 de stad Antwerpen bezocht. Zal het een 

openbarend bezoek aan de stad en de markt zijn geweest? En wanneer komen deze markten 

ook in het noorden van Nederland? Verder denkend komen we dan ook uit bij de havensteden 

Delfzijl en Appingedam. Beiden waren een belangrijk regionaal handels- en marktcentrum in 

de 17e eeuw, met goede verbindingen naar Noord-Duitsland en het Oostzeegebied, 

Scandinavië en Westfalen. Het kan dat hier de paddenstoelen ook op de markt kwamen te 

liggen, daar waar Occa binnen handbereik ze had kunnen verkrijgen. 

 

Het verkrijgen van productie gebeurde daarnaast ook seizoensgebonden, via de dagelijkse of 

wekelijkse markten en de oogst uit de eigen moestuin. Het was dus niet mogelijk om 

producten het hele jaar door te gebruiken. Door middel van het indrogen, inmaken en pekelen 

van groente, vlees, vis en fruit kon men langer gebruik maken van de producten. We zien aan 

Occa’s recepten dat zij ook paddenstoelen droogde en pekelde, zoals gedaan wordt in recept 

1083 tot 1085a. 236 Hierdoor kon zij paddenstoelen langer dan hun seizoen gebruiken in 

recepten. 

  

 
235 Willebrands, M.; van ’t Hoog, A. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door 
Fransiscus van Sterbeeck (1668). P.11 
236 Muusers, C., Willebrands, M. (2020), Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593, proef de smaak van de 
16e eeuw. P.92 
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Hoofdstuk 4:  

De culinaire revolutie 
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4.1 Inleiding 

Met meer informatie over Occa’s paddenstoelen, hun groeilocatie en het landschap waarin 

Occa en haar paddenstoelen zich bevonden, kan er een blik geworpen worden op het culturele 

landschap rondom de paddenstoelen. Het eten van paddenstoelen binnen de elitecultuur en het 

worden van een bestandsdeel in de keuken moet een culinaire revolutie zijn geweest in het 

adellijke Noordzee- en Oostzeegebied. Hoe heeft dit plaatsgevonden, en maakt Occa’s 

bereisde karakter hierbij uit? De onderzoeksvragen richten zich hierin op de culinaire 

verspreiding, de eters, de bereiding en de keuze voor paddenstoelen tijdens het koken. 

 

In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen behandeld over het culturele landschap van 

Occa’s paddenstoelen: 

 

- Welke verandering heeft het culinaire imago van de paddenstoel doorgemaakt van de 

Middeleeuwen naar de 17e eeuw? 

- Wie waren de consument?  

- Hoe werden de paddenstoelen bereid in recepten? 

- Hoe smaken de paddenstoelen, en is de keuze voor paddenstoelen om de 

complementaire smaak uitgekozen, of naar verkrijgbaarheid? 

 

In dit hoofdstuk wordt er gepoogd meer inzicht te krijgen in het culinaire 

paddenstoelenlandschap waarin Occa zich bewoog, en waarom zij in haar recepten bepaalde 

en diverse paddenstoelen verwerkte. Komt dat overeen met de culinaire trends, of was zij haar 

tijd vooruit?  
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4.2 Het culinaire imago 

4.2.1 Een korte geschiedenis van paddenstoelen tot de 17e eeuw 

Het gebruiken van paddenstoelen komt in een groot deel van de menselijke geschiedenis voor. 

Ze hadden niet altijd dezelfde functie: Anno 2021 zien we de paddenstoel als een verrijking 

van de keuken, maar in de prehistorie werd het gebruikt als een medisch middel voor hun 

geneeswerkende krachten, of utiliseerde men de praktische uitingen van de paddenstoel, zoals 

vuur maken met de tonderzwam. Zo had de bekende Ötzi de ijsmummie een tonderzwam bij 

zich voor het maken van vuur, en een berkenzwam als ontstekingsremmend middel. 237 Het 

gebruiken van paddenstoelen voor hun medische uitwerking gebeurde aannemelijk vaker, 

zoals we ook op de rotsschilderingen in Villar del Humo in Cuenca zien: hierop zijn 

steeltjeszwammen afgebeeld, bekend om hun hallucinogene werking (zie figuur 51).238 Ook 

werden paddenstoelen gegeten: ‘Red Lady’ uit de grot in El Mirón in Cantabria had resten 

van paddenstoelen (agaric) in haar kiezen. Deze vrouw dateert uit de laat-paleolithische 

periode.239 

 

                  Figuur 51: De Del Selva Pascuala-muurschildering met rechtsonder de steeltjespaddenstoelen 

 

 
237 Lemmers, N. (2017), Paddenstoelen, van prehistorie tot nu. 
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/paddenstoelen-van-de-prehistorie-tot-nu/ Bezocht op 15-06-
2021 
238 Guerra-Doce, E. (2015), Psychoactive Substances in Prehistoric Times: Examining the Archaeological 
Evidence. Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, Volume 8, 2015 – Issue 1, 
pp.91-112 
239 Power, R. C., Salazar-García, D. C., Straus, L. G., Morales, M. R. G., & Henry, A. G. (2015), Microremains from 
El Mirón Cave human dental calculus suggest a mixed plant–animal subsistence economy during the 
Magdalenian in Northern Iberia. Journal of Archaeological Science, 60, 39-46.   

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/paddenstoelen-van-de-prehistorie-tot-nu/
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De eerste geschreven bronnen over het eten van paddenstoelen komen uit de klassieke tijd, bij 

de Romeinen. Waar de Grieken niet erg dol op de ‘mykitas’ waren, waren de Romeinen dat 

daarentegen wel. Zij beschreven de paddenstoelen als ‘voedsel voor de Goden’ (cibus 

deorum).240 Deze luxueuze status zorgde ervoor dat de paddenstoel alleen gegeten mocht 

worden door de leiders van Rome, met borden en bestek van zilver en barnsteen. Welvarende 

Romeinen genoten van de truffels, het eekhoorntjesbrood, de keizeramaniet (Caesar’s 

paddenstoel), de weidechampignon en de stuifzwam.241 

De godenstatus van de paddenstoel is ook te zien in bronnen van oude kookboeken. Hier 

hebben we geschreven recepten aan overgehouden, zoals deze, met eekhoorntjesbrood van 

Apicius: 242 

 

“Boletos aliter: Thyrsos eorum concisos in patellam nouam perfundis, addito pipere, 

ligustico, modico melle; liquamine temperabis; oleum modice”243 

“Eekhoorntjesbrood op een andere manier: Snijd de stelen fijn en doe ze over in een 

schone schotel, met peper, lavaszaad, een beetje honing; leng aan met garum; een 

beetje olie.” 

 

In bronnen over het Romeinse paddenstoelgebruik vinden we ook de eerste vermeldingen van 

kennis over de giftige eigenschappen van paddenstoelen. De enorme consumptie van 

paddenstoelen onder de Romeinse heersers werd misbruikt door vergiftigers: paddenstoelen 

werden het perfecte instrument om keizers van hun troon te stoten. Een bekend voorbeeld hier 

is Caesar Claudius I. Uit geschreven bronnen van Plinius de Oudere wordt duidelijk dat 

Claudius door zijn echtgenoot Agrippina vergiftigd werd met zijn lievelingsgerecht: een bord 

vol boleten en keizeramanieten.244 

 

Plinius de Oudere beschreef ook de ecologie van paddenstoelen in zijn Historia Naturalis als 

‘Het principe van de paddenstoel is in het slijm en de gistende sappen van de vochtige aarde, 

 
240 Niksic, M., Klaus, A., & Argyropoulos, D. (2015), Safety of Foods Based on Mushrooms. Regulating Safety of 
Traditional and Ethnic Foods, 421. 
241 Buller, A. H. R. (1914), The fungus lore of the Greeks and Romans, -Trans. Br. Mycol. Soc., 5, 21- 66. 
242 Apicius was de grondlegger van de West-Europese gastronomie, die leefde in de tijd van keizer Tiberius. Zijn 
kookboek “Apicius, De re coquinaria” toont de Romeinse keuken uit de 4e eeuw na Christus in 468 recepten. De 
vertaling van dit kookboek kan je vinden op http://www.apiciana.nl/ . 
243 Het kookboek van Apicus bevat naast dit recept 11 andere recepten, met elfenbankjes, eekhoorntjesbrood 
en truffels. 
244 Grimm-Samuel, V. (1991), On the mushroom that deified the Emperor Claudius. The Classical 
Quarterly, 41(1), 178-182. 

http://www.apiciana.nl/
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of van de wortels van de meeste klierachtige bomen.’ Hij baseerde zijn kennis op verhalen die 

hij hoorde over de funghi. Daaruit maakte hij op dat de paddenstoelen met de meeste kleuren 

het giftigst zijn, en de paddenstoelen met rosé- en witkleurig vlees het best zijn om te eten. De 

grote vraag voor Plinius bleef: waarom zou je paddenstoelen eten als ze zo’n twijfelachtig 

karakter hebben? Plinius’ beschrijving over de paddenstoelen heeft een zekere angst over zich 

heen. Omdat hij zijn leven niet wilde riskeren om uit te zoeken welke paddenstoelen goed of 

slecht waren, was zijn advies om ze algeheel niet meer te eten.245 Dit advies had een grote 

impact op de toekomstige perceptie van paddenstoelen. 

 

Het bestuderen van de klassieken in de Renaissance heropent het debat over paddenstoelen in 

Noordwest-Europa. Plinius’ Historia Naturalis werd een voorbeeld voor ecologen in de late 

Middeleeuwen, die in hun herbaria de natuur van de planten onder andere beschreven door 

middel van de humorenleer.246 Daarmee worden paddenstoelen bevonden als koud en vochtig 

tot de vierde graad, wat de natuurlijke balans van de mens zou verstoren. Alleen het lage, 

‘grove’ volk kon de paddenstoelen nuttigen, omdat de aard van hun werk ervoor zorgde, dat 

zij deze slechte stoffen uitzweetten.247 Delicate magen konden maar beter niet aan de 

zwammen beginnen.248 De herbariaschrijvers startten ook met het geven van namen aan nog 

onbekende soorten. Dit resulteert in (overkoepelende) namen met negatieve connotatie als 

‘paddebrood’, ‘duivelsbrood, duvelskaas, duivelseten, duivelsdrek, duveltjesvreten’, 

‘spokenbrood’ en hun formatie, de ‘heksenkring’.249 

 

Dat de humorenleer zijn herintrede kon maken in de Middeleeuwen, heeft mede te maken met 

de middeleeuwse wereldvisie, gestuurd vanuit gesettelde kerkelijke instanties. 

Gezaghebbende schrijvers uit de klassieke oudheid en de heilige Bijbel waren leidend voor 

het wereldbeeld. Het Gods-geschapen ideaalbeeld is de leidraad in de waarneembare 

samenhang van werkelijkheid, het idee, en alles dat daar tussenin zit. Alles dat op aarde staat 

 
245 Riley, H. (1856), Translation of The natural history of Pliny. Volume 4 
246 De oude Griekse beschrijving van de menselijke gemoedstoestand aan de hand van het evenwicht tussen 
vier ‘humores’, de lichaamssappen: bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. Het nuttigen van paddenstoelen gaf een 
mens te veel koude en vochtige elementen, waardoor de balans verstoord werd. Willebrands, M.; van ’t Hoog, 
A. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Fransiscus van Sterbeeck (1668).  P.63-
65 
247 Een aanname dat het verschijnsel moest uitleggen waarom de foeragerende, arme klasse niet overleed aan 
het nuttigen van paddenstoelen. 
248 Faber, A. (2011), Culinair ontdekt: Oesterzwammen. 
https://www.foodlog.nl/artikel/culinair_ontdekt_oesterzwammen/ Bezocht op 15-06-2021 
249 Van der Putte, A (2020), Paddenstoelen en hun naamgeving in het Nederlands. Een cultuurgeschiedenis 
1200-1900. P.193 

https://www.foodlog.nl/artikel/culinair_ontdekt_oesterzwammen/
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en leeft, is er met voorbedachte rade. Dat een paddenstoel zwart, slijmerig en vochtig is, heeft 

binnen deze visie een betekenis. De mens zoekt daarin ordening. 250 

 

Binnen 1500 jaar is het imago van paddenstoel in de elite-laag verschoven van godenspijs 

voor de rijken, naar gevaarlijk voedsel speciaal voor de armen. Deze verschuiving van ideeën 

gebeurde niet op dezelfde locatie. Plinius’ twijfels bij het eten van paddenstoelen zal de 

voorbarige angst in de elitecultuur van Nederland alleen hebben aangesterkt, terwijl het gros 

van de mensen in huidig Italië de paddenstoelen nog steeds zal hebben gegeten. Mijn 

verwachting is dat een zwart-wit onderscheid niet zal bestaan bij deze culturele, culinaire 

gewoontes, maar dat de ideeën van deze onderzoekers voorgaande gedachten en gewoonten 

zullen hebben aangesterkt. Een groot verschil hierbij maakt het in contact staan tot je eigen 

omgeving. Hoe hoger je op de sociale ladder staat, hoe minder je in contact staan met je 

fysieke en culinaire landschap. 251 Daarom zal de elitecultuur zich makkelijker laten leiden 

door het belezen, geportretteerde idee van paddenstoelen dan de andere sociale klassen. 

 

4.2.2 Het beeld van paddenstoelen in de 17e eeuw 

Het geschetste, middeleeuwse beeld van hiervoor zal in de 17e eeuw langzaam overgaan in 

een modernere houding tegenover paddenstoelen. De Verlichting met haar rationalisme en 

empirisme, samenvallend met de toenemende mobiliteit binnen Europa, bracht een nieuwe 

manier van onderzoeken en nieuwe inzichten met zich mee.252 Wat hierdoor ontstaat is een 

overlappende mengelmoes van oude gedachten en de nieuwe opkomende ideeën over 

paddenstoelen. Schrijvers als Clusius, Dodonaeus en van Sterbeeck schreven allen in de 

Nederlanden in hun herbaria over paddenstoelen en hun eetbaarheid of giftigheid. Niet alleen 

zij brachten informatie mee op hun reizen naar het zuidoosten, maar ook immigranten die zich 

vestigden in de Nederlanden namen hun informatie over paddenstoelen mee. In Antwerpen 

woonden Italiaanse en Iberische immigranten, die vanuit hun cultuur paddenstoelmaaltijden in 

de bossen rond de stad foerageerden, en daarin een voorbeeld waren voor de 

Antwerpenaars.253  

 
250 Literatuurgeschiedenis.nl (2021), Beeld van de Wereld, Middeleeuwen. 
https://www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/beeld-van-de-wereld Bezocht op 15-06-2021 
251 Renner, H.; van Bentem, V. (z.d.), Boleten-eetcultuur in Bohemen en Nederland: een uitnodiging tot een 
historisch onderzoek. p.66-67 
252 Historiek.nl (2020), De Verlichting, Eeuw van de Rede. https://historiek.net/de-verlichting-stroming/79841/ 
Bezocht op 15-06-2021 
253 Willebrands, M.; van ’t Hoog, A. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door 
Fransiscus van Sterbeeck (1668). P.11 

https://www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/beeld-van-de-wereld
https://historiek.net/de-verlichting-stroming/79841/
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Ook in de kunst ontstaat er een nieuwe stroming: de donkere sottobosco’s. Een sub-genre in 

stillevens, waarbij de bosgrond afgebeeld wordt, met insecten, amfibieën, onkruid en 

paddenstoelen (zie figuur 52). Schilder Otto Marseus van Schrieck bracht het genre mid-17e 

eeuw op de kaart, waarbij hij onderwerpen uit de natuur opnam waar normaliter op werd 

neergekeken en niet in aanmerking kwamen als onderwerp voor hogere kunst. Met 

wetenschappelijke vooruitgang zoals de microscoop, begon de wetenschappelijke 

gemeenschap en de samenleving echter te overwegen dat zelfs de kleinste wezens iets 

waardevols in zich hadden om aan de mensheid te leren, als er tijd aan hun studie werd 

besteed.254 Otto was veel betrokken bij de wetenschappelijke gemeenschap, en was de eerste 

kunstschilder die dit onderwerp omarmde als kunstwaardig.255  

 

     Figuur 52: Otto Marseus van Schrieck: Stilleven met paddenstoelen en vlinders 

 
254 Leonhard, K. (2009), Pictura's fertile field: Otto Marseus van Schrieck and the genre of sottobosco painting. 
Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art, 34(2), 95-118. Retrieved June 15, 2021, from 
http://www.jstor.org/stable/20779999 
255 Talking Objects (2018), Standard Still Life to Sottobosco. https://www.covenantarthistory.com Bezocht op 
15-06-2021  

https://www.covenantarthistory.com/
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Naast deze moderne geluiden bleven de traditionele ideeën ook standhouden. Arts Johan van 

Beverwijck en herbariaschrijvers Joannes Goedaert en Petrus Nylandt zijn het alle drie eens 

dat de paddenstoel van gevaarlijke aard is. Van Beverwijck is zeer terughoudend over 

paddenstoelen en ze worden door hem ronduit negatief besproken. 256 Goedaert bewijst na 

veldwerk dat spinnen zich ontwikkelen in vergane paddenstoelen, 257 en Nylandt beschrijft ze 

als koud en vochtig, in het kort: schadelijk voor de gezondheid. 258 

Dit imago bleef niet alleen standhouden vanwege enkele zeer giftige soorten (“Sommige 

paddenstoelen eet je maar eén keer …”), maar ook vanwege de mysterieuze groeiwijze. Want 

hoe kon het, dat deze vreemde planten van uit het niets van de ene dag op de andere konden 

ontstaan? Wortels hadden ze ook niet, dus waar halen paddenstoelen hun voedsel vandaan? 

Paddenstoelen waren de ‘excrementa terrae’, de uitwerpselen van de aarde (zie bijvoorbeeld 

de inleiding bij het Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood), waarbij zowel de 

ontstaanswijze als eigenschappen een raadsel bleven.259 

Platina zegt in ‘De honesta voluptate et valetudine’ uit 1474 over ‘boleti et fungi’ dat ze 

weliswaar worden gegeten, maar vaak tot misdaden hebben geleid, zoals het vergiftigen van 

Claudius I. Ook benoemt hij dat de truffels erg populair waren bij de adel door hun smaak, en 

omdat ze afrodisiaca zijn (lustopwekkend). Dat laatste zorgde ervoor dat Platina het absoluut 

verachtelijk vond dat de adel ze veelvuldig nuttigden.260 

 

In het Zweedse koninkrijk waren de mensen eveneens angstig voor de paddenstoel en het 

zogenaamde kwaadaardige karakter van de schimmel. Tot zelfs laat in 1830 probeerden 

academische mycologen met informatiecampagnes de paddenstoel aan de man te brengen, 

maar stootten op erg veel weerstand van de bevolking. Pas in de 20e eeuw begon de Zweedse 

arbeidersklasse op te warmen voor het eten en verzamelen van de paddenstoelen. 261  

Daarentegen bevestigen kookboeken uit 1650 (‘En Lijten Kockebook’) en 1664 (‘Then 

frantzöske-Kocken och Pastaybakaren’) dat sommige van de Zweedse adel, beïnvloed door 

Franse adel, paddenstoelen aten. Er wordt gespeculeerd dat het hier om verschillende soorten 

 
256 Van Beverwijck, J. (1636), Wercke der Genees-konste 
257 Goedaert, J. (1667), Metamorphosis Naturalis 
258 Nylandt, P.(1673), Het Kruydt-boeck 
259 Muusers, C. (2020), Champignonpasteitjes op Coquinaria. https://coquinaria.nl/champignonpasteitjes/ 
Bezocht op 19-06-2021 
260 Platina (1474), De honesta voluptate et valetudine 
261 Svanberg, I., Lindh, H. (2019), Mushroom hunting and consumption in twenty-first century post-industrial 
Sweden. J Ethnobiology Ethnomedicine 15, 42 (2019). https://doi.org/10.1186/s13002-019-0318-z 

https://coquinaria.nl/champignonpasteitjes/
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melkzwammen en morieljes gaat, die genuttigd werden aan het Zweedse hof en elders.262;263 

In de 18e eeuw werd de keuken van de kleine verstedelijkte en geïnternationaliseerde hogere 

klasse in kastelen en landhuizen meer beïnvloed door de Franse keuken. Ze kwamen ook in 

contact met paddenstoelen via hun koks, die onder andere afkomstig waren uit Zuidwest-

Europa. Daardoor ontstond er een markt voor producten die niet door de boeren werden 

gebruikt. 264  

 
262 Klintberg B. K. (1998), folkloristiska och kulturhistoriska essäer. Stockholm: Norstedts. 
263 Hirell A. (2012), Den svenska matsvampens historia: Nedslag och utvikningar från 1600-talet och nutid. 
Stockholm: Carlsson. 
264 Svanberg, I., Lindh, H. (2019), Mushroom hunting and consumption in twenty-first century post-industrial 
Sweden. J Ethnobiology Ethnomedicine 15, 42 (2019). https://doi.org/10.1186/s13002-019-0318-z 
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4.3 De eters 

Wat een grijs gebied blijft, zijn de consumenten van paddenstoelen. Wie kopen, bereiden en 

eten de paddenstoelen in de Nederlanden? Voor wie waren de kookboeken bedoeld, waar 

recepten met paddenstoelen in voorkomen? De grote hoofdlijn die daarbij gevolgd wordt, is 

dat de kenbronnen zijn geschreven voor en over de rijke sociale klasse. Het doen en laten van 

de gewone burger wordt daarbij buiten beschouwing gelaten; dit zegt niet dat zij zich 

afhielden van het eten en gebruiken van paddenstoelen. Het tegendeel zelfs, omdat zij dichter 

bij hun culinaire landschap stonden, is de mogelijkheid des te groter. 

 

Kookboeken werden in de 17e eeuw gemaakt voor de gegoede burgerij en de adel. De dames 

van deze huizen moesten leren om lekker te koken voor hun man, zodat manlief na een lange 

dag werken kon genieten van een smakelijke maaltijd. Dit wordt duidelijk door kookgerei en 

attributen die worden beschreven in (bijvoorbeeld) Magirus’ kookboek: een fornuis was een 

luxe dat alleen de rijksten van de samenleving zich konden veroorloven.265 Populair waren 

deze boeken zeker. Zozeer, dat Jacob Cats (1577-1660) het boek in zijn gedicht Houwelyck 

(1625) benoemde:  

 

“Siet het Keuckenboeck onlangs uytgegeven by Anthonis Magyrus; een bequaem 

werck voor alle huysmoeders en alle andere jonckvrouwen, die haer op den 

keuckenhandel willen leeren verstaen.”266 

 

Concluderend is het bezitten van een kookboek dus alleen voor de rijksten van de 

samenleving weggelegd. Daar werd ook naar geschreven, te zien aan het kookgerei en de 

ingrediënten. De doelgroep van Fransiscus’ traktaat past bij deze conclusie. Toegevoegd aan 

de roofdruk van ‘De verstandige kock’ als bijlage, probeerde van Sterbeeck de Brabantse 

vrouwen en koksmaatjes te bereiken, en daarnaast ook de Brabantse elite en bezitters van 

landgoederen. Dit omdat de paddenstoelen ‘vlak onder tafel’ groeiden, maar zij deze 

nauwelijks kenden.267 

 
265 Reuvers, S. (2013), Het Koocboec: de Zilveren Lepel van de 17e eeuw. 
http://www.geschiedenisbeleven.nl/het-koocboec-de-zilveren-lepel-van-de-17e-eeuw/ Bezocht op 28-06-2021 
266 Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. (1625),  https://www.dbnl.org/tekst/cats001houw01_01/ 
Bezocht op 28-06-2021 
267 Willebrands, M. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668): een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.11-13 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/het-koocboec-de-zilveren-lepel-van-de-17e-eeuw/
https://www.dbnl.org/tekst/cats001houw01_01/
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Niet alleen de adel at de paddenstoelen, ook geestelijken waagden zich aan de zwammen. Dat 

ging soms ook mis, te lezen in de ‘Historia Martisburgica’ van Grose uit 1606. Op pagina 260 

wordt vermeld hoe bisschop Goldrich onwel is geworden van verkeerde paddenstoelen. Dat 

werd ook zijn einde.268 Dit vertelt ons niet alleen dat geestelijken ook paddenstoelen aten, 

maar dat zij ook onderscheid maakten dat het dus verkeerde, oneetbare paddenstoelen zijn 

geweest, in plaats van de soorten die wel eetbaar zijn. De paddenstoelen werden niet in zijn 

geheel als schadelijk afgezworen. 

 

In de Nederlanden zal het onderscheid tussen de rijke en arme klasse terug te vinden zijn in 

het wel of niet consumeren van paddenstoelen. Omdat de rijken toegang hadden tot deze 

nieuwe kookboeken, herbaria en wetenschap over paddenstoelen, en de armere klasse dat niet 

had, zullen de gegoede burgers aannemelijk eerder paddenstoelen hebben genuttigd. 

Daarentegen kan dit niet met zekerheid gezegd worden, omdat geschreven bronnen over het 

nuttigen van paddenstoelen in de lagere sociale klasse niet gevonden zijn. Mogelijkerwijs was 

de lagere klasse zeer bekend met het foerageren en consumeren van de zwammen, maar is dit 

niet overgedragen in de bronnen die we vandaag de dag over hebben gehouden aan de 17e 

eeuw. 

 

Dat Occa paddenstoelen gebruikte in haar recepten, ligt in lijn met wat we weten van de 

consumenten van de zwammen: De rijkere klasse, vaak van adellijke afkomst. De bestaande 

kookboeken waren gericht op de vrouwen van deze klasse. Ook kwam Occa in Den Haag en 

Antwerpen, waar herbariaschrijvers en mycofielen hun kennis en zwammen aan de man 

brachten. Occa’s reizen naar de Zuidelijke Nederlanden zouden ervoor gezorgd kunnen 

hebben dat zij een culinaire voorsprong had op haar omgeving in de Noordelijke 

Nederlanden, wat tegenwoordig zichtbaar is geworden in haar kookboek.  

 
268 Von Merseburg, D. (1606), Historia Martisburgica darinnen Chronica Ditmari. P.260 
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4.4 De 17e-eeuwse bereiding 

4.4.1 Gebruik van paddenstoelen in 16e tot 18e-eeuwse kookboeken 

Paddenstoelen worden verwerkt in recepten in een klein aantal kookboeken uit de 17e eeuw. 

Alle recepten uit de Nederlanden en eerste Franse recepten die gevonden zijn voor deze 

masterscriptie zijn te vinden in bijlage 5. 

Wanneer een paddenstoel in een recept voorkomt, worden ze bijna altijd in een pastei 

verwerkt. In ‘De Verstandige Kok’ wordt dat gebruik benoemd in een alinea over het maken 

en bereiden van een pastei: 

 

“De pasteien met fijn deeg worden gevuld met vlees of vis, gekruid met specerijen en 

zout, aangevuld met ‘snuysteringen’. Dat zijn extra toevoegsels zoals zwezerik, 

hanenkammen, hanenballen, artisjokkenbodems, asperges, kappers, kastanjes, 

pijnboompitten, paddenstoelen, kleine frikadellen en dooiers van hardgekookte eieren. 

Soms gaat er wat vet bij, zoals boter, ossenniervet, merg of spek. Vis en vlees kunnen 

met of zonder bot in de pastei gelegd worden. Kip gaat meestal met bot en al in de 

pastei.” 269 

 

We zien in geschreven bronnen dat de zuidelijke Nederlanden eerder beïnvloed werden door 

de Franse keuken en de koopmannen uit het Middellands Zeegebied dan de noordelijke 

Nederlanden. De recepten die hieronder als eerste besproken worden, zijn allen uit de Lage 

Nederlanden of Franse recepten. 

Antonius Magirus heeft in zijn ‘Koocboec oft Familieren Keukenboec’ (1612) zeven recepten 

staan, waar ‘geshouten kampernoellien’, ‘campernoelen’ ‘tartuffels’ en ‘tartoeffels’ gebruikt 

worden in de vorm van een pottagie, vulling voor gevogelte aan het spit, taarten en 

pasteien.270 

Frankrijk was meer bekend met het gebruik van paddenstoelen. Een voorbeeld hiervan is de 

paddenstoelentaart uit 1604 in het kookboek ‘Maistre Cuisinier de trois Princes de Liege’271 

en de paddenstoelpasteitjes uit ‘Le Menagier de Paris’ uit 1393, het eerste gedrukte 

kookboek.272 

 
269 Willebrands, M. (2006), De verstandige kok: de rijke keuken van de Gouden Eeuw. P.139 
270 Magirus, A. (1612), Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.14, 22, 33, 39, 42 
271 de Casteau, L. (1604), Ouverture de cuisine (facsimile editie Herman Liebaers, Léo Moulin, Jacques Kother, 
Antwerpen/Brussel, (1983) 
272 Brereton, G.E., Ferrier, J.M. (1981), Le Menagier De Paris: A Critical Edition. Oxford. 
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Het ‘Cock Bouck’ uit rond het jaar 1600 vermeldt een simpel recept om kampernoeljes te 

stoven.273 Het Cruydt-Boeck geeft verschillende bereidingen van paddenstoelen in de versies 

uit 1618 tot en met 1644. Dit zijn echter geen recepten, maar aanbevelingen om de 

paddenstoelen te bereiden om ze minder schadelijk te maken. Dit werd gedaan door ze te 

koken of te stoven in olie, boter, verjus en azijn, en met peper te bestrooien. Afsluitend 

moesten ze met vleesnat worden meegekookt.274 

 

In de noordelijke Nederlanden komen paddenstoelen jaren later pas in (kook-)boeken voor. In 

1658 beschreef Cornelis Janszoon in ‘De wyse jaerbeschryver’ een aantal 

paddenstoelensoorten die tussen juni en augustus geplukt konden worden rond en op de 

boerderij. Hij benoemde hier de cantharel of gepeperde melkzwam, de morielje, de smakelijke 

melkzwam en het eekhoorntjesbrood.275 Hij geeft daarbij korte, globale aanwijzingen voor de 

bereiding van de zwammen. 276 

Pas vanaf de 18e eeuw komen we recepten tegen met paddenstoelen, zoals in ‘De volmaakte 

Hollandsche keukenmeid’ uit 1746. Hierin is een stoofrecept te vinden gebaseerd op 

paddenstoelen, een die lijkt op degene uit het ‘Cock Bouck’. Verder worden in dit kookboek 

te pas en te onpas weidechampignons en truffels aan de gerechten toegevoegd. 

 

Van Sterbeeck voegt hierdoor met zijn ‘Traktaat van de kampernoeljes (…)’ een onschatbare 

waarde toe met zeven paddenstoelrecepten en veel manieren om de paddenstoelen te pekelen, 

drogen, stoven, bakken en koken. Hij gebruikt hierbij de paddenstoelen die hij in het Traktaat 

heeft beschreven. Zijn recepten volgen de basisprincipes van de temperamentenleer. 

 

  

 
273 Braekman, W.L. (1995), Een Antwerps kookboek voor “ leckertonghen”. Antwerpen. P.75 
274 Willebrands, M. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.69 
275 Hij nam deze hoofdstukken over uit Duitse bronnen. In zijn volgende werken zijn de hoofdstukken over de 
paddenstoelen weggelaten. Wie weet paste dit toch nog niet helemaal in de tijdsgeest van de Republiek. 
Opmerkelijk is wel, dat Occa al deze paddenstoelen gebruikte in haar recepten! 
276 Willebrands, M. (2006), Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.69 
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4.4.2 Temperamentenleer in de keuken 

De temperamentenleer vindt zijn basis in de humorenleer. Het universum bestaat uit vier 

basiselementen (water, lucht, vuur en aarde) die met elkaar in balans horen te zijn. Wanneer 

ze in balans zijn, zou er harmonie in de kosmos bestaan. Men dacht dat niet alleen het 

universum, de macrokosmos, bestond uit deze vier elementen, maar dat ook de microkosmos, 

de mens, daaruit bestond. Dit scheidde zich uit in de vier menselijke elementen: bloed, zwarte 

gal, gele gal en slijm. Deze lichaamssappen kregen eigenschappen toegekend, zoals dat ook 

met de elementen in het universum gedaan werd.277 

 

Lichaamsvocht Bloed Gele gal Zwarte gal Slijm 

Hittegraad Heet Heet Koud Koud 

Natheid Vochtig Droog Droog Vochtig 

Element Lucht Vuur Aarde Water 

Temperament Sanguinisch Cholerisch Melancholisch Flegmatisch 

Seizoen Lente Zomer Herfst Winter 

Levensfase Kinderjaren Jeugd Volwassenheid Ouderdom 

 

Tabel 18: De temperamentenleer op microschaal 

 

Elk temperament had invloed op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de persoon in 

kwestie. Iemand kon ziek worden als een of meerdere humeuren de overhand zou nemen in 

het lichaam.278 

 

Voedingsmiddelen bezaten ook deze primaire kwaliteiten: Ze zijn heet, vochtig, droog of 

koud. Dit werd onderverdeeld in vier sterktegraden, de eerste tot vierde graad.279 Een peper 

werd gezien als zowel heet en droog in de vierde graad. In een recept kon deze peper 

bijvoorbeeld de koude, vochtige eigenschappen van varkensvlees ‘verwarmen’, en het zo 

compensatie bieden. Daarmee temperen ze de melancholicus en flegmaticus in het lichaam. 

 
277 Willebrands, M. (2006), De verstandige kok: de rijke keuken van de Gouden Eeuw. P.23 
278 Muusers, C., Willebrands, M. (2020), Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593, proef de smaak van de 
16e eeuw. P.47 
279 Een stof dat heet was in het eerste graad, was éen deel koud en twee delen heet. Dat ging door tot een stof 
die heet was in het vierde graad. Dan was het éen deel koud en zestien delen heet. 
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Andersom werkt het ook, waarbij ingrediënten als vis, kip of sla de hete eigenschappen van de 

cholericus verzachten.280; 281 

Wat we hieruit kunnen opmaken is dat een paddenstoel, die werd gezien als vierdegraads 

‘slijmerig’ koud en vochtig, altijd een tegenhanger moest hebben in het heet en droog.282 Dat 

betreft ingrediënten als gedroogde specerijen, groene kruiden, citroen, boter, wijn, suiker, 

wild vlees of het vlees van jonge gecastreerde dieren.283;284 Tegenwoordig zijn er nog steeds 

aanhangers van deze temperamentenleer, en is de lijst verder uitgebreid over alle 

voedselgroepen (zoals ook fruit, terwijl dat in de 17e eeuw niet paste bij het cholerische).285 

Vaak werden de corrigerende eigenschappen verwerkt in de saus van het gerecht, waarbij het 

overvloed van temperamenten in het hoofdgerecht werd opgeheven door een goede lepel van 

een kruidachtige of zoete saus.286 

 

4.4.3 Occa’s ingrediëntenlijst en gebruik van paddenstoelen 

Wanneer de ingrediëntenlijst van Occa’s paddenstoelenrecepten naast de principes van de 

temperamentenleer worden gelegd, is er een duidelijke connectie zichtbaar. Om de 

vierdegraads slijmerige paddenstoelen te corrigeren, zullen er gedroogde specerijen, groene 

kruiden, boter, wijn, spek, wild vlees of het vlees van jonge gecastreerde dieren en suiker 

bijgevoegd worden. We kunnen zien in tabel 19 dat Occa inderdaad ingrediënten gebruikte 

die het koude en vochtige van de paddenstoelen corrigeren. Boter komt in bijna elk recept 

voor, namelijk in 83 van de 88 recepten, gedroogde kruiden zoals peper, nootmuskaat, foelie, 

zout en kruidnagels komen in respectievelijk 67, 63, 56 en 39 recepten voor. Groene kruiden 

als peterselie, tijm en salie in 41, 31 en 12 recepten. Citroenen komen in 24 recepten voor, 

wijn in 14 recepten, spek in 20 recepten en delen of bouillon van een hamelbraad 17 keer. 

 

 
280 Voedsel fungeerde vroeger als gezondheidsmiddel, om ziekte te voorkomen en om zieken te genezen. 
Speciale kookboeken werden geschreven voor zieken, gebaseerd op de temperamentenleer, zoals de Regimen 
Sanitatis Salernitanum. 
281 Willebrands, M. (2006), De verstandige kok: de rijke keuken van de Gouden Eeuw. P.24 
282 Interessant om te weten is dat onder andere arts Johannes van Beverwijck een groot aanhanger was van de 
humorenleer, en werkte vanuit deze principe, terwijl hij zich ook erg negatief uitsprak over het eten van 
paddenstoelen. Het incorporeren van slijmerig tot de vierde graad en het verraderlijke karakter van sommige 
zwamsoorten kwam er bij hem niet in. (zie 4.2) 
283 Willebrands, M. (2006), De verstandige kok: de rijke keuken van de Gouden Eeuw. P.24 
284 Muusers, C., Willebrands, M. (2020), Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593, proef de smaak van de 
16e eeuw. P.47 
285 Esra. (2019), Voeding voor de 4 temperamenten, Voedingslijst. https://ministijl.nl/temperamentenleer/ 
Bezocht op 19-06-2021 
286 Muusers, C., Willebrands, M. (2020), Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593, proef de smaak van de 
16e eeuw. P.55 

https://ministijl.nl/temperamentenleer/
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Tabel 19: Meest voorkomende ingrediënten in Occa's recepten 

 

Occa heeft 88 recepten in haar kookboek staan die op verschillende manieren gebruik maken 

van paddenstoelen. Opmerkelijk is het dat 67 van deze recepten een recept voor een pastei is. 

Dit is ook te zien in Occa’s ingrediëntenlijst (zie bijlage 4 en tabel 2), waar in de 88 recepten 

pasteideeg 67 keer voorkomt. De paddenstoel is hierin een goedkope opvuller, dat aardse en 

umami smaken met zich meebrengt. Ook nemen paddenstoelen goed smaken op, en zijn zo 

smaakbommetjes in de pastei. Pasteien waren een belangrijk onderdeel van de adellijke 

bankettafel in de 16e en 17e eeuw. Het vettige, gevulde gerecht werd gezien als een 

weelderigheid, en werd vaak het pronkstuk van de tafel. 

 

Meest voorkomende ingrediënten 

Naam   Aantal keer voorkomen 

Boter 83 

Pastei-deeg 67 

Peper 67 

Vleesbouillon 63 

Nootmuskaat 63 

Foelie 56 

Zout 56 

Groene peterselie 41 

Kruidnagels 39 

Hardgekookte eidooiers 36 

Ui 32 

Groene tijm 31 

Brood 29 

Eidooiers 28 

Citroen 24 

Spek 20 

Vleessap hamelbraad 17 

Wijn 14 

Kalfs-/rundvlees 13 

Rundermerg 13 

Orgaanvlees 12 

Groene salie 12 

Hoenbouillon 11 

Artisjokbodem 11 

Gezouten limoen 10 
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De pasteien uit het kookboek van Carolus Battus werden gemaakt met een oneetbaar deeg van 

roggemeel. De pastei was dan puur de gaaroven voor de inhoud.287 Occa daarentegen maakt 

haar pasteideeg met het allerfijnste meel van tarwe, dat wel bedoeld om gegeten te worden 

samen met de inhoud: 

 

“Het deeg moet gemaakt worden van het allerfijnste meel van tarwe. Men neemt een 

Schalpfunt (Zweeds, 425 gram) meel, 12 eidooiers, en een half Pfund (212,5 gram) 

ongezouten boter of bij het ontbreken hiervan, was gezouten boter in koud water en 

voeg een beetje suiker toe. Verplaats het deeg koud op de werkbank met vier lepels 

water, en kneed voor niet te lang, tot het een samenhangend deeg is geworden.”  

– recept 0032 

 
287 Muusers, C., Willebrands, M. (2020), Kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593, proef de smaak van de 
16e eeuw. P.98 

Figuur 53: Uitsnede van het pronkstilleven van Adriaen van Utrecht (1644) 
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4.4.4 Occa’s bereiding van de paddenstoelen 

Occa’s (voor-)bereiding van de paddenstoelen is gebaseerd op het ‘onschadelijk’ maken van 

de slechte stoffen in de paddenstoel. Dit kan bestaan uit het verwijderen van het lastig 

verteerbare voetje van de paddenstoel tot het laten stelpen van de paddenstoelen in fris en 

schoon water. In de recepten waar paddenstoelen worden gebruikt, wordt de lezer veel 

herinnerd aan het goed moeten schoonmaken van de paddenstoelen:  

‘Gebruik goed schoongemaakte …’ 

‘wanneer de … goed schoongemaakt zijn…’ 

‘maak de ... goed schoon’ 

In de laatste recepten, 1062 tot en met 1085a, wordt door Occa verteld hoe dit gedaan moet 

worden. 

 

Het schoonmaken gebeurt door de paddenstoel eerst goed te wassen. Dat kan door de 

paddenstoelen te spoelen onder stromend water, of ze een nacht te laten liggen in fris, schoon 

water. Hiervoor moet soms de stengel afgenomen worden. Men kan de paddenstoelen ook 

laten liggen in schoon water, en het vuile water blijven vervangen tot het niet meer bruin 

wordt van de paddenstoelen. Na het wassen moeten de paddenstoelen goed uitgeknepen en 

drooggedept worden. Wanneer de paddenstoel een bruine of rode schil heeft, moet de 

buitenkant van de hoed afgenomen worden met een mesje, en bij bepaalde paddenstoelen 

moeten ook de plaatjes verwijderd worden, zoals van de weidechampignon. Vervolgens 

worden de paddenstoelen gekookt, ofwel in een bouillon, ofwel in hun eigen vrijgegeven sap 

wanneer ze op het vuur staan. Pas wanneer deze stappen zijn doorgelopen, kan men de 

paddenstoelen verder verwerken in een pastei, koek, ragout of omelet, of wordt er een van de 

volgende bewaartechnieken toegepast: 

 

Het inpekelen van de paddenstoelen. De paddenstoelen in water met zout leggen, ze af laten 

koelen, en in een schaal leggen met witte wijn en wijnazijn, met kruiden. Dit in laten koken 

en vervolgens af laten koelen. Bewaren in een stenen kruik of schaal. 

Of: de paddenstoelen insnijden en in een schaal met veel zout en peperkorrels leggen. Een 

andere schaal erbovenop leggen zodat de onder blijven. Bewaren in een stenen kruik of 

schaal. 
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Het indrogen van de paddenstoelen. Goed schoonmaken, aan een draad knopen en in de zon 

of op een droge plek laten drogen. De gedroogde paddenstoelen kan je vervolgens ook 

vijzelen en als poeder in gerechten gebruiken. 

Het inmaken van de paddenstoelen met boter. Middelmatige grootte gebruiken, schoonmaken 

en bakken in geklaarde boter met peper en zout. Doe ze met de boter in kleine stenen kruiken. 

Tegenwoordig in 2021 bereiden we een select aantal veilig aangeduide paddenstoelen, door ze 

schoon te boenen met een tissue of borsteltje, en ze goed te bakken. Het grondig 

schoonmaken van de paddenstoel gebeurt tijdens het productieproces.288 Het bakken zorgt 

ervoor dat de paddenstoelen veilig zijn om te eten, en dat het natuurlijk voorkomende de 

kankerverwekkende stof agaritine afbreekt.289 Door deze drie veranderingen hoeven we niet 

meer het voetje af te nemen of de schil te verwijderen, zoals men dat in de 17e eeuw wel deed. 

  

 
288 Alles over Paddenstoelen (z.d.), Zelf koken met paddenstoelen. 
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop4.html Bezocht op 19-06-2021 
289 Voedingscentrum (2021), Mag ik champignons rauw eten? 
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/mag-ik-champignons-
rauw-eten-.aspx Bezocht op 19-06-2021 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop4.html
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/mag-ik-champignons-rauw-eten-.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/mag-ik-champignons-rauw-eten-.aspx
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4.5 De keuze voor de soort 

4.5.1. Smaakprofielen van de paddenstoelen 

Paddenstoelen hebben allemaal een ander smaakprofiel, dat kan verschillen van melig tot 

pittig. Zo komen verschillende paddenstoelen in verschillende recepten het beste tot hun 

recht. Door de smaakprofielen van Occa’s paddenstoelen te beschrijven, kunnen we misschien 

meer zeggen over waarom Occa een paddenstoel toevoegde in een recept. 

 

Een smaakprofiel beschrijft de tonen en noten van de smaak van de paddenstoel. Het 

classificeert een paddenstoel naar hun smaak, en hoe hij het beste gebruikt kan worden. Deze 

informatie is afkomstig uit het dossier Warenkennis van de Stichting vakbekwaamheid 

Horeca (SvH).290 

 

In onderstaande tabel worden de smaakprofielen beschreven van de paddenstoelen die Occa 

gebruikte, en de manier waarop de paddenstoelen het beste tot hun recht komen beschreven in 

de 21e eeuw. 

 

Paddenstoel Smaakprofiel Komt goed tot zijn recht in 

Grote Molenaar Melige geur van brooddeeg, maar 

zachte en milde smaak. 

De milde smaak zorgt dat hij 

voor alles gebruikt kan 

worden, als vleesvervanger 

en opvulling. 

Smakelijke Melkzwam Zoete tot kruidige smaak, met hard 

vlees. 

Het harde vlees houdt zich 

goed stand in pasteien, 

stoofpotten en soepen. 

Ridderzwam Stevig vlees met een melige of 

neutrale geur en smaak. 

Tegenwoordig als giftig 

bestempeld, geen recepten te 

vinden. 

Eekhoorntjesbrood Vlezige paddenstoel met een 

milde, nootachtige, ‘wilde’ smaak. 

Zeer veelzijdig. Te 

gebruiken in combinatie met 

vlees, vis gevogelte, soepen, 

 
290 Van de Veen, K. (2015), De soorten paddenstoelen. Dossier Warenkennis. Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca. Zoetermeer. https://docplayer.nl/2428722-25-6-de-soorten-paddestoelen.html  

https://docplayer.nl/2428722-25-6-de-soorten-paddestoelen.html
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sauzen, omeletten, salades 

(etc.!). 

Cantharel Zeer specifieke en delicate, zachte, 

peperige smaak met de geur van 

abrikozen. 

Het best bakken of sauteren. 

Doen het uitstekend in 

omeletten, lauwwarme 

(wild)salades en als 

garnituur bij vlees, wild of 

gevogelte. Cantharellen kun 

je ook verwerken in ragouts 

en soepen. 

Gepeperde melkzwam Hard en stevig wit vlees. Melksap 

heeft een scherpe smaak. Wanneer 

bereid een weinig uitgesproken 

maar aangename smaak. 

Het best in stukjes of plakjes 

snijden, en bakken met boter 

of olie met kruiden. 

Morielje Aromatisch met een diepe. 

kruidige, pittige, subtiele smaak. 

Wildgerechten, ragouts, of 

als smaakmaker in sauzen 

voor o.a. pasta. Het best op 

zichzelf gegeten, of als ster 

van het recept. 

(Weide-)Champignon Zachte, milde smaak. Veelzijdige paddenstoel. Het 

best bakken of stoven, 

bijvoorbeeld in soepen, 

ragouts en pasteien of 

verwerken tot duxelles. Ook 

kunnen ze rauw in salades 

worden verwerkt. 

Tabel 20: Smaakprofielen en implementaties van Occa's paddenstoelen in de 21e eeuw 

 

De vraag is of Occa’s gebruik van de paddenstoelen wordt gestuurd door de karakteristieke 

smaak van de paddenstoelen. Gebruikt Occa een paddenstoel in een recept aan de hand van 

hun smaakprofiel, of gebruikt ze wat zij voorhanden heeft? Onderstaand een tabel waarin 

staat welke paddenstoelen Occa gebruikt voor haar verschillende type recepten. 
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Type recept Type paddenstoel Aantal keer gebruikt in type recept 

Pastei Morieljes 32 

 Weidechampignons 26 

 Smakelijke melkzwam 4 

 Cantharel 1 

(Eier-)koeken Weidechampignons 1 

Soep Morieljes 1 

 Smakelijke melkzwam 1 

Ragout Weidechampignons 2 

 Morieljes 1 

Gevulde paddenstoelen Morieljes 2 

Tabel 21: Soorten paddenstoelen cumulatief gebruikt voor Occa’s type recepten 

Af te lezen in tabel 21, gebruikt Occa in haar pasteien voornamelijk de morieljes en de 

weidechampignons. Te zien in tabel 20, zijn de weidechampignons erg geschikt voor dit 

gebruik. Ook de smakelijke melkzwam leent zich hier erg goed voor, wegens het stevige vlees 

van de paddenstoel. Voor morieljes wordt dit afgeraden, omdat deze door schaarsheid en 

tedere smaak als luxeproduct worden gezien. Morieljes komen daarom beter tot hun recht in 

hun eenvoud. 

De weidechampignons worden ook gebruikt in een koekvorm, waarin ze eerst gebakken 

worden. Ook daar leent deze paddenstoel zich goed voor. 

De soepen worden verrijkt met morieljes en de smakelijke melkzwam. De melkzwam komt 

hier goed tot zijn recht, maar met morieljes wordt dat niet aangeraden. 

De ragout wordt gemaakt met weidechampignons en morieljes, dat eveneens in lijn staat met 

de implementaties van de paddenstoelen in de 21e eeuw. 

De morieljes lenen zich ook het beste voor het vullen, omdat de paddenstoelen hol vanbinnen 

zijn. In de holte blijft de vulling goed zitten. Dit wordt gedaan vanuit praktisch opzicht. 

Wat we kunnen concluderen, is dat Occa vaak de paddenstoelen gebruikt naar hun 

karakteristieke smaak en textuur. Haar implementaties zijn ronduit modern, en staan in lijn 

met de smaakcombinaties en receptimplementaties die vandaag de dag uit de keuken komen. 

Een uitzondering op deze regel zijn de morieljes, die in de 21e eeuw als zo’n delicate en luxe 

paddenstoel wordt gezien, dat hij het liefst in zijn eenvoud opgediend wordt. Occa gebruikte 

de morieljes op een pastei-aanvullende manier, waardoor de delicate smaak van de 

paddenstoel op de tweede rang komt te staan. 
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4.5.2. Occa’s recepten uitproberen 

Voor het uitproberen van Occa’s recepten wilde ik een drietal recepten maken, die zo veel 

mogelijk van elkaar verschilden. Ik heb gekozen voor recepten 0016 (pastei), 0653 (eierkoek) 

en 1065 (ragout). Hiervoor zijn zo veel mogelijk paddenstoelen verzameld, die op een 

marktdag in Den Bosch te vinden zijn. De recepten zijn aangepast naar hedendaagse 

ingrediënten en mijn eigen smaakvoorkeur. 

Vanaf de volgende pagina staan drie fotodagboeken van het koken van deze recepten. 

De pastei ‚Boeff a la Mode‘ bleek een overheersende vleessmaak te hebben. Ik heb voor dit 

recept de kastanjechampignons gebruikt. Deze milde smaak viel weg tegen het zoute spek en 

gehakt. De paddenstoelen leken in dit recept een aanvullende rol te hebben, om meer vulling 

te creëren. De paddenstoelen namen wel veel van het vleesnat in zich op, waardoor de pastei 

niet te vochtig was. 

De eierkoek met erdtschwamme was voor mij persoonlijk geen succes. De hartige omelet met 

vlezige, aardse paddenstoelen tegenover het zoete ‘glazuur’ van eidooier met suiker, azijn en 

rozijnen was een vreemde combinatie, die slecht door de maag ging. Voor dit recept gebruikte 

ik gedroogde cantharellen, kastanjechampignons en stukjes bruine ringboleet. Ik had graag 

morieljes gebruikt, maar die had ik niet kunnen vinden in Den Bosch. 

De ragout was het grootste succesverhaal van de drie recepten. De smaken waren goed 

uitgebalanceerd en de champignons speelden echt een hoofdrol in het recept. Vergeet niet de 

kruidnagels er uit te vissen, erop bijten is geen fijne ervaring. Het indikken van de ragout 

middels eidooiers was ook een techniek die me geheel nieuw was. Technieken zijn dus ook 

nog te leren van Occa! 

 

 

Voor het maken van Occa’s recepten haalde ik van 

alles wat. Oesterzwammen, kastanjechampignons, 

portobella’s, gedroogd eekhoorntjesbrood,  

gedroogde cantharellen en een gedroogde delicatesse- 

mix met de bruine ringboleet, echt Judasoor, shiitake  

en eekhoorntjesbrood. 

 

 

Figuur 54: Paddenstoelen uit Den Bosch op een 
marktmiddag 
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‚Boeff a la Mode‘ 

Neem van de lende een stuk rundvlees. Sla het vlees 

plat en kruimelig. Kook het met tijm, rozemarijn en 

zout in een toegedekte stenen pan totdat de bouillon 

versotten is. Erna laat je het koud worden, en doe je 

grote stukken spek met peper en zout erin. Leg het in 

een pastei met gezouten limoen, gebakken 

Schampinions, kruidnagels, laurierbladeren, harde 

eidooiers, peper, boter en wanneer alles bijna gaar 

gebakken is, giet je een deel van de bouillon erin 

waar het geheel in gekookt had. 
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Doe goed gewassen, gekookte en in 

boter gebraden Erdtswämme in een 

pan. Giet daarover met zoete room 

geklopte eieren en bak daarvan een 

koek met ongezouten boter. Knijp het 

sap van een pomerens of citroen uit 

over de eierkoek, of een scheutje azijn. 

Schenk over de eierkoek een eigeel 

gemengd met azijn, suiker en krenten. 

 

Eierkoek met erdtschwamme 
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Wanneer de Schampinions schoon zijn 

gemaakt, bak je ze met spek en boter. Doe 

daarbij gesneden tijm, een stronk prei, 

muskaat, een paar hele kruidnagels en zout, 

het vleessap van een kalfs- of schaapsbraad 

zonder het vet. Laat het goed doorkoken. 

Hierna roer je er citroensap en eidooiers 

erbij. 

 

Champignonragout 
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-   

Hoofdstuk 5:  

Slotbeschouwing 
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5.1 Inleiding 

Met dit onderzoek naar de paddenstoelen in het kookboek van Occa Johanna Ripperda, is 

gepoogd meer duidelijkheid te scheppen in het gebruik van paddenstoelen en het culinaire, 

fysieke en culturele landschap om de paddenstoelen heen. Daarnaast is er onderzoek gepleegd 

in de naamkunde en de ecotopen van de paddenstoelen, is er een landschapsreconstructie 

gemaakt en literatuuronderzoek gepleegd. 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze geëvalueerd en de belangrijkste overkoepelende 

resultaten per thema gepresenteerd (paragraaf 5.2). Daarna volgen enkele aanbevelingen voor 

verder onderzoek (paragraaf 5.3) en wordt er in de discussie de onzuiverheden en 

onduidelijkheden van het onderzoek besproken (paragraaf 5.4). 
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5.2 Werkwijze en conclusies 

Aan het einde van het onderzoek zou ik graag een eindconclusie willen trekken over de 

werkwijze van het onderzoek en de uiteindelijke bevindingen. Dit wordt gedaan door de 

methode te bespreken aan de hand van plussen en minnen, en de gestelde hoofdvraag en 

deelthema’s te bespreken met de informatie die is opgedaan. 

 

5.2.1 Werkwijze 

Voor het onderzoek naar Occa’s paddenstoelen schreef ik met frisse blik, maar voornamelijk 

onwetend van wat er komen zou, een methode. In het onderzoek is dit stappenplan zo goed 

mogelijk gevolgd. Er werd voornamelijk toegevoegd aan het stappenplan, en weinig 

weggenomen. Zo bleek het handig om in hoofdstuk twee de verspreidingsatlas te gebruiken 

als extra argument, en in hoofdstuk drie het gebruik maken van een casestudy voor het 

reconstrueren van het borgterrein. Mijn gemaakte methode bleek niet uitgebreid genoeg in 

praktijk. 

 

De opzet van het onderzoek heb ik als succesvol bevonden. Het starten met de naamkunde, 

wat vervolgens overvloeide in de ecotopen en landschapsreconstructie, om het af te sluiten 

met een overkoepelend en verdiepend hoofdstuk in het gebruik en imago van de paddenstoel, 

voelt nog steeds als een logische overgang en aanpak. Hierin is geprobeerd om op alle fronten 

de persoon Occa als hoofdrol te behouden. Het landschap is in dezen het toneel van Occa, de 

manier waarop zij het landschap gebruikte om tot haar recepten te komen. 

Wat in het onderzoek altijd centraal bleef staan, is het kookboek. Zo veel mogelijk informatie 

is afgeleid uit Occa’s recepten met paddenstoelen. Ik voel nog steeds dat dit een goede stap is 

geweest, omdat het kookboek de primaire bron is van het onderzoek. Door uit die bron 

conclusies te kunnen trekken, blijf je het dichtst bij de realiteit van Occa. 

Concluderend over de werkwijze, heb ik altijd gepoogd zo analytisch en observatief mogelijk 

het onderzoek door te lopen. De zekerheid van de uitkomsten door deze aanpak zal in de 

discussie besproken worden. 
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5.2.2 Conclusies 

Aan het einde van het onderzoek blijkt dat zo een perifeer onderwerp als paddenstoelen, waar 

archeologisch onderzoek weinig informatie van is, uit kan vloeien tot een groot onderzoek 

met invalshoeken uit allerlei vakgebieden zoals de naamkunde, brononderzoek, 

archiefonderzoek en landschapsonderzoek. Ook zien we dat landschapsdelen veel meer met 

elkaar verweven zijn dan wij het landschap nu ervaren. Een dennenbosgebied of weideveld in 

de nabije omgeving kan erg belangrijk zijn voor een adellijk meisje in een kleilandschap. 

 

In dit onderzoek zochten we het antwoord op de hoofdvraag:  

 

“Hoe verhouden de paddenstoelen uit het kookboek van Occa Johanna Ripperda zich 

tot het 17e-eeuwse culinaire, culturele, en fysieke landschap waarin zij zich bewoog?” 

 

Hiervoor werd de hoofdvraag opgesplitst in drie onderzoeksthema’s, gebaseerd op de “5 w’s” 

(wat, waar, hoe, wie en waarom). Deze conclusie wordt om die reden uitgeschreven aan de 

hand van die vijf vragen, met Occa als uitvoerende kracht. 

 

Wat? 

Occa gebruikte elf verschillende namen voor paddenstoelen in de recepten, waarvan drie 

woorden als overkoepelende term worden gebruikt. Deze elf namen zijn de Erdtschwamme, 

de Grulyng, de Mooszschwame, de Morchelen, de Pfefferling, de Pulsen, de Rischen, de 

Schampinions, de Schwämme en de Steinmorchlen. Erdtschwamme, Pulsen en Schwämme 

zijn de overkoepelende termen, respectievelijk voor paddenstoelen uit de grond, 

paddenstoelen en zwammen. De tabel hieronder geeft aan welke hedendaagse Nederlandse en 

Duitse namen de paddenstoelen van Occa dragen. 

 

Occa’s 

naamgeving 

Nederlandse naamgeving Duitse naamgeving 

Mooszschwame De Grote Molenaar Moosschwamme oder 

Dornschwamme 

Erdtschwamme Paddenstoelen op de grond Erdpilzen 

Rischen Smakelijke Melkzwam Edel-Reizker 

Grulyng De Gele Ridderzwam Grünling 
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Waar? 

Occa heeft vele locaties bezocht en bewoond, maar op vijf plekken heeft ze langdurig 

gewoond. Deze locaties zijn Farmsum, Jelsum, Emden, Klempenow en tussen Stockholm en 

Lindholm. Haar woonplekken omcirkelen het kleiterritorium van het Noordzee- en 

Oostzeegebied. Voor deze scriptie is de keuze gemaakt om te focussen op het kleilandschap 

om de Eems, een locatie waar Occa 35 jaar van haar leven gewoond heeft. Dit landschap is 

een open akker- en weidelandschap, waar de grond vochtig is, en bewoning en vegetatie zich 

op kwelderwallen en inversieruggen bevinden. Het borgterrein zoals Huis te Farmsum 

herbergt de meeste vegetatiedifferentiatie, met fruitstruiken en -bomen, essen, beuken, 

populieren, kastanjes, platanen, wilgen, esdoorn, meidoorn en okkernoot. 

 

Hoe? 

Occa is aan haar paddenstoelen gekomen door een deel te foerageren, en een deel van de 

markt te kopen. In het onderzoek maken we onderscheid tussen twee soorten paddenstoelen: 

Paddenstoelen die op het mestsubstraat van een weide kunnen groeien, en paddenstoelen die 

op een gastheer groeien. De gastheer kan dan een dennenboom zijn, waardoor de paddenstoel 

groeit in duinrijke gebieden of op pleistocene zandgronden, of bij loofbomen, waardoor de 

paddenstoel ook (bijvoorbeeld) in een borgtuin kan groeien. 

Gezien haar woonomgeving, kan Occa foeragerend komen aan de grote molenaar, het 

eekhoorntjesbrood, de gepeperde melkzwam en de weidechampignon. Andere soorten groeien 

bij de densoorten, die niet in Occa’s directe woongebied voorkomen. Zij verkrijgt deze 

soorten mogelijkerwijs van de markt. Het gaat dan om de cantharel, morielje en de gele 

ridderzwam, soorten die uit het Middellands Zeegebied geëxporteerd werden naar steden als 

Antwerpen. 

 

Steinmorchlen Eekhoorntjesbrood Steinpilzen 

Pfefferling 

 

Cantharel 

Gepeperde melkzwam 

Pfifferling 

Morchelen Morielje Morcheln 

Pulsen Paddenstoelen Pilzen 

Schwamme Paddenstoel Schwamm 

Schampinions Weidechampignon Wiesen-Champignon 

Tabel 22: Hedendaagse Nederlandse en Duitse namen van Occa’s paddenstoelen 
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Wie? 

Occa gebruikte paddenstoelen in 88 van de 1087 recepten. Relatief weinig, maar in 

vergelijking met andere kookboeken een goudmijn. Ook in vergelijking met de adel uit de 

Noordelijke Nederlanden loopt Occa voor. Haar kookboek loopt gelijk met culinaire 

ontwikkelingen uit de zuidelijke Nederlanden. Het is de enige in zijn soort die in deze mate 

uitgeschreven recepten heeft van het gebruik van paddenstoelen in de keuken. De paddenstoel 

was spijs voor de hogere klassen in de samenleving. Hier zijn kenbronnen van overgebleven. 

Dit betekent niet dat burgers paddenstoelen niet aten. Het tegendeel, deze klasse stond vaak 

dichter bij het culinaire landschap dan de adel dat deed. 

 

Waarom? 

Paddenstoelen waren een goedkope manier om gerechten aan te vullen, zoals pasteien. Ze 

geven een umami, aardse smaak af dat door de milde smaak goed combineert met andere 

ingrediënten. Occa gebruikte de paddenstoelen daarom voornamelijk in pasteien en ragouts, 

als ‘snuysterey’ om de inhoud aan te vullen. Hierbij lette zij vaak op de individuele smaak van 

de paddenstoel om het recept uit te balanceren. Occa lette bij het creëren van de recepten met 

paddenstoelen ook goed op de temperamentenleer, waardoor de slijmerige paddenstoelen 

gebalanceerd werden door warme ingrediënten als wijn, kruiden, suiker en wildvlees.  
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5.3 Aanbevelingen 

Aan het eind van deze scriptie heb ik een vergevorderde interesse gekregen in het gebruik van 

paddenstoelen in de 17e eeuw. Mede daarbij zie ik ook dat er nog veel ruimte over is voor 

verder onderzoek naar de culturele en landschappelijke geschiedenis van de paddenstoelen. Ik 

splits de aanbevelingen in twee categorieën: verder onderzoek naar de paddenstoelen van 

Occa, en verder onderzoek naar paddenstoelen in de 17e eeuw. 

 

Voor verder onderzoek naar paddenstoelen in Occa’s recepten kunnen de volgende 

aanbevelingen te pas komen: 

 

1. Het verder toetsen van de paddenstoelnamen met meer (Duitse) naamkundigen, mycologen 

en culinair historici. Deze scriptie is geschreven in beperkte tijd met beperkte middelen door 

corona. Het lijkt mij een verstandige stap om de bevindingen uit deze scriptie te testen aan 

meer informatie. 

 

2. Het uitbreiden van de landschapsreconstructie naar Zweden, rondom Stockholm en 

Lindholm. Het landschap hier verschilt veel van het Noord-Nederlandse kleilandschap 

rondom de Waddenzeeregio. Dennenbossen zijn hier omvangrijk. Omdat Occa met grote 

waarschijnlijkheid haar kookboek in Zweden heeft geschreven, is het een interessante stap om 

dat landschap mee te nemen. 

 

3. De scriptie focust zich alleen op Occa’s recepten waar paddenstoelen in voorkomen. Het 

zou interessant zijn om de ingrediëntenlijst te vergelijken aan recepten zonder paddenstoelen. 

Zou Occa paddenstoelen aan andere recepten toe kunnen voegen, omdat ze in lijn staan met 

de ingrediënten gebruikt in paddenstoelrecepten? Of verschillen de andere recepten sterk in 

ingrediëntsamenstelling? 

 

Voor verder onderzoek naar paddenstoelen in de 17e eeuw kunnen de volgende 

aanbevelingen te pas komen: 

 

1. Het uitbreiden van deze methode naar andere kookboeken, waarin paddenstoelen gebruikt 

worden. Dit onderzoek vertelt op zichzelf veel over Occa en haar culinaire gebruik van de 
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paddenstoelen, maar kan goed uitgebreid worden naar een groter culinair onderzoek naar 

paddenstoelen in de 17e eeuw. 

 

2. Het onderzoek uitbreiden naar archiefwerk, wat op dit moment door corona niet mogelijk is 

geweest. Het is mogelijk dat rekeningen in borg-archieven ons meer kunnen vertellen over 

paddenstoelen in de keuken en hun herkomst. 
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5.4 Discussie 

Het onderzoek dat is gepleegd, is in de masterstudie over een tijdspanne van vijf maanden 

voltooid. Het is naar beste kunnen samengesteld, met de beste bronnen die in dit tijdsframe 

verzameld zijn. Dat haalt niet weg dat er discussiepunten overblijven. Het is een beginnend 

onderzoek, waar nog veel aannames aan te pas komen.  

Voor de discussie zijn er een aantal punten waar op zal worden ingegaan. Het zal ingaan op 

de gradaties van zekerheid van de bevindingen in de scriptie. Onzekerheden, tegenvallers en 

zaken die niet rijmen met de algemene overeenstemming worden gepeild aan het graad van 

(on)zekerheid.  

 

Identificatie van de paddenstoelen 

Zo zijn in hoofdstuk 2 een aantal paddenstoelen met meer zekerheid geïdentificeerd, zoals de 

weidechampignon en de morielje, dan andere, lastiger te identificeren paddenstoelen, zoals de 

gele ridderzwam of de smakelijke melkzwam. Hier is nog meer onderzoek en expertise in de 

naamkunde voor nodig, om uiteindelijk met zekerheid te kunnen stellen dat de paddenstoelen 

goed of fout zijn geïdentificeerd. 

Wat ook interessant blijft is Occa’s wisselende locatie. Het zal voor haar voorgekomen zijn 

dat ze niet altijd toegang had tot paddenstoelen die ze in een recept nodig had. Waar zij op dat 

moment het liefst een weidechampignon zou gebruiken, zou ze wellicht ook andere 

champignons kunnen nemen ter vervanging, zoals een reuzechampignon. We weten weinig 

over Occa’s paddenstoelenkennis, en of zij dus paddenstoelen van hetzelfde soort 

uitwisselbaar kon gebruiken. 

 

Het creëren van de landschapsreconstructie 

Voor het maken van de landschapsreconstructie is aan het begin gekozen voor een kadering 

van Occa’s directe leefomgeving van een cirkel met een diameter van tien kilometer. Deze 

keuze is gebaseerd op een loopbare afstand om paddenstoelen te gaan rapen. Deze keuze voor 

afstand is een moderne blik op het landschap, en wordt gebruikt als premisse voor het 

foerageren. Daarentegen zeiden oude kaarten vroeger ‘uren gaands’ in plaats van ‘kilometer’ 

van plek naar plek. Afstand werd eerder in tijd uitgedrukt dan kilometers. Het zou een tijds-

accuratere beslissing zijn geweest om Occa’s landschap in looptijd uit te drukken. 
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Wat mede een kantelpunt is geweest in het maken van de landschapsreconstructie, is dat Occa 

in recept 0032 de Zweedse term ‘Schalpfunt’ gebruikt, een woord dat het gewicht van 425 

gram aanduidt. Dit doet zij al vroeg in haar kookboek, wat de vraag oproept of Occa het hele 

kookboek in Zweden heeft geschreven, en daarmee de reconstructie bij Stockholm plaats had 

moeten vinden in plaats van Farmsum. De reconstructie is uiteindelijk niet op die manier 

uitgevoerd, om twee redenen: Het zou de suggestie wekken dat Occa alleen op het laatst in 

haar leven gekookt zou hebben. Daarnaast heeft ze de paddenstoelen hoogstwaarschijnlijk 

voor haar tijd in Zweden al leren kennen, door culinaire en landschappelijke kennis op te doen 

in haar jongere jaren. Toch blijft het een discussiepunt. 

 

Gebruik en interpretatie van bronnen 

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op kenbronnen, geschreven teksten uit de 17e eeuw. 

Hier is een discrepantie tussen de bron en de werkelijkheid, de realiteit in de 17e eeuw. De 

bronnen tonen maar een klein deel aan van de gang van zaken. De informatie die hieruit 

gehaald kan worden is niet fout, maar is niet het hele verhaal. We zullen dus nooit mogen 

aannemen dat dat de hele werkelijkheid was, zoals een aanname dat alleen de elitecultuur 

genoot van paddenstoelen. 

 

Invulling van de methode 

Meer aanvullende excursies hadden een grote bron aan extra zekerheid kunnen zijn voor het 

onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het bezoek aan de Fraeylemaborg, het interview bij de 

marktkraam van Casa Reinders over wilde paddenstoelen, of de excursie met NMV op zoek 

naar paddenstoelen. Deze plannen zijn gestaakt door gesloten deuren, het stoppen van de 

marktkraam in Den Bosch en het té droge, warme weer voor de paddenstoelen. Helaas is het 

zo gelopen, en hebben deze excursies niet kunnen plaatsvinden. 

 

Onzuiverheden primaire bron 

In Occa’s kookboek staat een recept dat morieljes in de titel benoemt, maar vervolgens niet 

gebruikt in het uitgeschreven recept (zie recept 0282). Dit is ten eerste zeer opmerkelijk voor 

Occa, die zeer secuur en met grote precisie haar kookboek schreef. Ten tweede zet dat ook 

aan het denken. Zou Occa in meer recepten paddenstoelen toegevoegd hebben, terwijl dat niet 

in het recept staat? Zijn er meer onzuiverheden tussen haar handelen en het geschreven 

recept? Dat zou het gebruik van de paddenstoelen nog groter maken dan we nu kunnen lezen. 
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Gebruik van meer contacten 

Wanneer er meer tijd was geweest, had ik graag meer contacten betrokken bij het onderzoek. 

Dit geldt voor de culinair historici en naamkundigen die ik niet heb betrokken bij het 

naamkundig onderzoek, zoals Marleen Willebrands of de Vereniging voor Naamkunde. Bij 

deze lijst betrek ik ook Dobby Ferro, die een mooie toevoeging had kunnen zijn, maar die 

door het tijdsbestek niet meer gecontacteerd is. 
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Figuur 28: Uitsnede van Huis te Farmsum van familie Ripperda en omstreken. Uitsnede 
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Figuur 33: De drie deelgebieden met hun historische landschappen en legenda. Afbeelding 
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Nederland. BIS Nederland, Wageningen. P.17 
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Nederland, Wageningen. P.38 
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Figuur 39: Alterra (z.d.). Inleiding naar vochttoestand van Alterra Indelingsprincipes p.6 
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Figuur 41: Het oude kleipolderlandschap. Clusters aan vegetatie rondom dorpskernen en 

boerderij-erven. Foto gemaakt door de auteur. 

Figuur 42: Beeldbank Groningen (1810), NL-GnGRA_1173_58_35. ‘Plattegrond van 

Delfzijl en Farmsum, behorend bij het in 1810 door generaal der genie Chamberthise 

uitgebracht rapport’. Uitsnede door de auteur. 
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ID: NL-GnGRA_817_10306; ID: NL-GnGRA_1536_3935;  

ID: NL-GnGRA_817_10180., ID: NL-GnGRA_817_832.1 
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Figuur 50: Reconstructie gemaakt door de auteur, met behulp van het programma ArcGIS. 
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https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-301 
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Bijlagen 

Bijlage 1, Transcriptie Paddenstoelrecepten Occa 

Groen = De paddenstoelsoort 

Geel = de vertaling is onduidelijk 

Roze = ingrediënt uit de titel komt niet voor in het recept 

0015 Een Venesoenpastei291 van gehakt rundvlees 

Neem de lende of de Meurbrahten van het rundvlees. Maak het vlees schoon van alle zenen 

en Huid. Snijd het vlees klein, en hak het vervolgens verder fijn. Doe daarbij fijngehakte 

rundermerg of Nyhrentallich, en een handvol kleingesneden, goede, verse spek. Deze meng je 

samen met gehakte gezouten limoenen, een glas Spaanse wijn, een paar kruidnagels, foelie, 

nootmuskaat en hele peperkorrels, in stukken gescheurd witbrood en rauwe eidooiers. 

Wanneer dit alles zo bereid is, druk je alles goed dicht samen in een pasteivorm met deeg, 

boter, citroenschijven, bereide Morchelen of Swähme, hard gekookte eidooiers, verse of 

gewassen, gezouten oesters. Laat alles langzaam bakken, en wanneer het gaar genoeg is, giet 

je door een trechter het sap van de verse oesters of een krachtige rund- of kalfsbouillon, en het 

vleessap van een gebraden schaap. Niet te veel zout toevoegen en serveer mooi op een schaal. 

0016 Een pastei maken van ‚Boeff a la Mode‘ 

Neem van de lende een stuk rundvlees. Sla het vlees plat en kruimelig. Kook het met tijm, 

rozemarijn en zout in een toegedekte stenen pan totdat de bouillon versotten is. Erna laat je 

het koud worden, en doe je grote stukken spek met peper en zout erin. Leg het in een pastei 

met gezouten limoen, gebakken Schampinions, kruidnagels, laurierbladeren, harde eidooiers, 

peper, boter en wanneer alles bijna gaar gebakken is, giet je een deel van de bouillon erin 

waar het geheel in gekookt had. 

0032 Een goede kalfspastei maken 

Het deeg moet gemaakt worden van de allerfijnste meel van tarwe. Men neemt een Schalpfunt 

(Zweeds, 425 gram) meel, 12 eidooiers, een een half Pfund (212,5 gram) ongezouten boter of 

bij het ontbreken hiervan, was gezouten boter in koud water en voeg een beetje suiker toe. 

 
291 venesoenen = pastei met van oudsher wild zwijn als vulling, hier met ossenvlees. Deze pasteien werden 
gemaakt met deeg van roggemeel en water, zodat een stevige, harde korst verkregen werd, die zelden gegeten 
werd 
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Verplaats het deeg koud op de werkbank met vier lepels water, en kneed voor niet te lang, tot 

het een samenhangend deeg is geworden. Hier snijd je een pastei uit, en daarin gaat een deel 

van de kalfslende, goed gemengd met nierenvet, zout en gekraakte peper. Daarbij de gekookte 

stelen van artisjokken, goed verwellete asperges, groene erwten uit de schil gehaald, foelie, 

geschaafde muskaat, Morchelen, Hanekamme, peper, boter en verkruimelde beschuit op de 

bodem van de pastei. Men moet daarop enige hardgekookte eidooiers leggen en wanneer er 

niet bouillon genoeg in de pastei zit, moet er nog een lepel goed smakende hoenbouillon in de 

pastei. De pastei moet worden afgebakken in een ijzeren schaal, en daarmee met dubbel 

papier onder en boven afbakken, tot hoever men het wil bakken, en wanneer het deeg gaar is, 

dan is het klaar. 

0034 Een andere kalfspastei met beenmerg en Morchelen maken 

Neem kleine stukken botvlees van de kalfsborst, van de schenkels, ribben en ruggengraat, en 

was het bloed in koud water af. Maak hiervan kleine Hackeletten, gemaakt van het 

kleingehakt en malsgeslagen kalfsvlees in een Mortier, doorgemengd met gescheurd 

witbrood, eidooiers, zout, kalfsniervet, muskaat, peper en foelie. Hier worden kleine, ronde of 

langgerekte bollen gemaakt, en Morchelen met oesters in water en vleessoep gekookt, en als 

laatst in boter gebraden, met ook gekookt en in boter gebraden kalfsvlees, rundermerg, harde 

eidooiers, dezen allen in een pastei gedaan met zout, muskaat, peper en foelie, met veel boter. 

Daarop enkele verse citroenen, zonder het vruchtvlees. Alles in een pastei met boterdeeg 

gelegd en, wanneer er te weinig saus in de pastei zit, een beetje kalfsbouillon of hoenbouillon 

erin gieten met een trechter en dan in de oven zetten, en met stabiel vuur gebakken. 

0039 Een zoete kalfspastei maken 

Neem een kleine stuk kalfsvlees met het vet en bot, alles eraan. Leg deze in een pastei met 

klein gehakt vet van een kalf, gekookte Morchelen, brischen en kastanjes, kleine Hackeletten, 

pijnboompitten, gehalveerde dadels, kaneel, foelie, kruidnagel, weinig zout en veel boter. Dit 

alles wordt in een goed deeg gebakken. Zo kan men daarmee zien wanneer het droog is, een 

paar lepels hoen- of vleesbouillon gemengd met eidooiers toevoegen. 

0040 Een kalfspastei bakken met Schampinions 

Neem kalfsvlees in kleine stukken met sampt de botten, ook uit het kalfsbrischen, de gaumen 

en sonst von einer Oxsenmaul, een deel Schampinions. Deze drey derley neben die 

Hanekamme en Klotten moeten eerst gekookt en in verse boter met foelie gebakken worden, 
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maar niet te hard, en hierna neem je het vlees en doe je het in een pastei, met foelie, muskaat, 

veel boter, zout en gesneden spek die vers is en gemengd is met harde eidooiers, allemaal 

erbij gedaan, bij de ossengaumen en maul, die kleingesneden moeten worden in lange repen, 

en een paar gekookte artisjokbodems. Alles moet in een pastei gelegd worden en onder de 

deksel met boter belegd worden en langzaam gebakken worden, en wanneer er geen saus 

genoeg in de pastei zit, giet je door een trechter enkele lepels goede kalfs- of hoenderbouillon 

erin, maar niet te veel. Anders verliest het zijn natuurlijke smaak. 

0042 Een kalfspastei maken met kreeft en Morchelen 

Neem een klein delicaat stuk kalfsvlees, een beetje verwellet. Leg gelijke grote stukken naast 

de gekookte en schoon gemaakte kreeft in een pastei, met groene erwten uit de schil, de 

gekookte bodems van artisjokken, goed gewassen en met oesters afgekookte en in boter 

gebraden Morchelen, eidooiers, goed gemengd met peterselie, foelie, peper en zout, alles 

netjes in de pastei gelegd, met de kreeften en de artisjokken bovenop en met boter belegd, 

onder het pasteideksel. Deze wordt een klein uur afgebakken en wanneer de bouillon genoeg 

eruit is verdampt, wordt er door een trechter een lepel krachtige vleesbouillon toegevoegd. 

Haal uit de oven en snijdt de pastei aan. 

0063 Een pastei van een kalfslong en Schampinion 

Kook de kalfslong van het Kalberbrischen in water en zout. Hierna hak je de long fijn. Zorg 

ervoor dat alle zenen en aderen eruit zijn, neben die Schwiserjong. Doe een halve lepel 

gebrande meel erbij en veel Schampinions. Bak alles in boter goed door met een ui. Haal 

deze erna eruit. Leg alles in een pastei, met boter, peper en muskaat, gesneden tijm en 

peterselie. Leg bovenin gesneden gekookte eidooiers. Bak het en giet als laatst door een 

trechter een kalfsbouillon. 

0072 Pastei van Swädsergies292 met Schampinions 

Kook de Schwadergies met rundermerg. Hierna leg je dit in een pastei, samen met de bodems 

van artisjokken, Schampinions in kalfsbouillon gekookt en erna met een ui, Swadergies en 

artisjokken in boter braden. Toe hierbij verse boter, geraspte muskaat, peper en een paar hele 

kruidnagels. Leg het merg bovenop de pastei en de ui moet je weghalen. Snij een paar harde 

 
292 Swädsergies/Swisergien is een soort dikke, vette havermout, gemaakt van gebroken granen, varkensvet en 
water. Bedankt Max Jochem voor het helpen met de betekenis van dit woord. 
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eidooiers eroverheen. Vermeng deze in het vleessap van het braadstuk of de onderliggende 

bouillon van de Schampinions. Giet dit in de pastei. 

0087 Een lamspastei met suikerwortelen en kastanjes 

Neem het lamsvlees. Snijd de borst en ribben in stukken en bestrooi ze met zout en peper. Leg 

ze naast verse, gebrande en gekookte droge kastanjes in een pastei met gekookte Morchelen, 

rozijnen en schoongemaakte suikerwortelen, in meel gerold en in boter gebraden. Dit alles 

wordt afgewerkt met foelie, zout, peper en veel boter, en dan in de pastei gedaan. Wanneer de 

pastei gaar is, giet je er nog kalfsbouillon in met harde eidooiers 

0092 Lamspastei van gehakt vlees met Morchelen 

Neem lams- of schapenvlees dat goed gekookt is en vervolgens gaar klein is gesneden, naast 

kleingehakt spek, en voeg alles samen met een haanmaag, de levertjes, de Hanekamme en de 

Knopffe in een pan met weinig vleesbouillon. Kook het door met een ui, waar kruidnagel in is 

gestoken. Neem het dan van het vuur af. Leg alles in een pastei met gekookte of in boter 

gebraden Morchelen, een paas citroenschillen, boter, foelie en peper. Laat het blik gaar 

bakken en giet daar de saus in, waarin het gekookt heeft of helderen vleesbouillon met 

gekookte en fijngesneden eidooiers en peterselie, ook gesneden. 

0093 Lamspastei genoemd naar het Franse 'Godivaeu' 

Deze kan men maken van een Schlegel van een schaap, die eerst goed plat is geslagen, 

vervolgens klein is gesneden met kalfsniervet of rundermerg. Men doet hierbij 

kalfssweisergies, stukken van de Rindermäuhler, Hanekämme, beenmerg, alles gekookt met 

een bundeltje tijm, een ui met kruidnagels erin gestoken, een stuk citroenschil, alles in een 

doek gebonden, samen met enkele stukken van het borstbeen van een lam. Wanneer dit voor 

een tijd gekookt heeft, neem je van deze bouillon een lepel vol, samen met verjus of 

limoensap en kook het gesneden vlees en vet gaar, tussen twee pannen. Braad het 

Schweisergies, samen met de schoongemaakte en in vleesbouillon gekookte Erdtswamme. 

Neem ook erna, als het in seizoen is, de bodems van artisjokken. Wanneer dit alles koud en 

uit de bouillon genomen is, leg je alles in een pastei, met delicaat deeg, en op de bodem goed 

bestreken met eiwitten en daarop verkruimeld Hollands beschuit, en daarmee de bodem van 

de pastei niet drassig gaat worden. Leg nu alle overgebleven zaken, op geordende wijze in de 

pastei, het een om de ander: de Schwame, Hanekämme, merg, en Sweitsergies. Leg 

erbovenop, nadat je het met gekraakte peper, geraspte muskaat en foelie hebt bedekt, genoeg 
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zout. Dek alles af met koude boter. Je de pasteideksel erbovenop en bak alles in medium hitte. 

Wanneer alles bijna gaar is, vermeng je van de soep/bouillon waar alles eerst in gekookt is, 

gekookt met geklutste eidooiers, via een trechter daarin. 

0108 Een pastei maken van jongvolwassen varken 

Neem het achterdeel van het varken wanneer hij rein en een tijdlang geslacht is geweest. Leg 

deze in half azijn en half water, met daarin dille, salie, een ui en tijm en laat koken, met een 

halve handvol gekneusde jeneverbessen. Hierin laat je het vlees een dag en een nacht staan. 

Kook het ook in dezelfde vloeistof, zodat het een goede vleesbouillon wordt. Wanneer het 

genoeg is gekookt en de huid eraf is gegaan, breng het dan goed op smaak met kruiden en 

zout. Wanneer alles afgekoeld, stop het dan in de pastei, die op de bodem is voorzien van 

eiwit, gescheurde stukjes brood en boter. In het vlees worden kruidnagels gestoken en daarbij 

doe je gebakken worstjes, gezouten limoenschijven, gewassen en gekookte gezouten oesters, 

Schampinions en nog meer gescheurd brood, kruidnagels, muskaat, gember en peper en 

genoeg boter. Bak het en wanneer er geen bouillon in zit, giet je een beetje bouillon erbij. 

0123 Een hertenpastei maken van samengerold hertenvlees 

Neem al het hertenvlees af van de buik. Snijd het zo dat het lange stukken worden. Haal alle 

vellen eraf en klop het vlees plat en recht. Neem deze vervolgens en leg het op een bord waar 

een kalfsnet in is gelegd. Doe daarin gesneden dragon, salie, tijm, kruidnagels, muskaat, 

peper, zout en foelie, en maak hiervan een of twee rollen, zo strak ingerold als mogelijk is en 

knoop het vast met het overige stuk van het kalfsnet, wat over is van het rollen. Doe de rollen 

hert in een goed bedekte stoofpan, die over het vuur staat te koken met goede hoenbouillon of 

vleesbouillon, en als dat een uur gekookt heeft en als de soep volledig is afgekoeld, wordt het 

vlees in de pastei gedaan, met al het gedroogde, gestolde vet, en de bodems van gekookte 

artisjokken of goed gewassen en in vers water gekookte en in boter gebraden Morchelen met 

peterselie en harde eidooiers, muskaat, peper en foelie. Dan doe je boter over alles in de 

pastei, wordt het samen gebakken en als alles half gaar is, wordt de soep waarin het vlees 

heeft gaargekookt erin gegoten. 

0125  Een hertenpastei met Morchelen maken 

Neem de poot van een hert. Laat deze goed schoonwassen. Klop het vlees vervolgens recht. 

Leg het een dag en nacht in een marinade dat bestaat uit een deel azijn en twee delen delen 

water, met een deel zout en een bundel tijm en salie en een ui met kruidnagels erin gestoken. 
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In deze saus kookt het hertenvlees, totdat het vlees gaar is naar eigen goeddunken. Hierna, 

wanneer het koud is geworden, snijd je alle huid eraf en steekt dikke stukken spek met 

kruidnagels erin geduwd en peper. Daardoor steken ook de kruidnagels boven in het 

wildbraad. Leg alles in een pastei met in blokjes gesneden spek. Enkele stukken worden in 

tweeën gesneden en muskaat, laurierbladeren, bereide Morchelen en gezouten limoenschijven 

toegevoegd. Leg de Morchelen en veel verse boter onder de pasteideksel en laat het 1,5 uur 

bakken. Giet na die tijd door een trechter vleesbouillon en het vleessap van een gebraden 

schaap, gemengd met een halve lepel meel, in de pastei. 

0136 Een reebout op een andere manier bakken 

Leg het wildbraad goed platgeslagen in een pastei, wanneer het van te voren gekookt heeft 

met spek doorregend is. Doe daarbij hard gekookte eieren, Schampinions, in boter gebraden, 

gesneden kalfsvet, met tijm en peterselie, peper, foelie, muskaat, boter, de oren van de reeën 

in stukjes gesnipperd, en met een klein beetje ui, gescheurd brood en boter afkoken, alles in 

de pastei leggen en wanneer hij half gaar gebakken is, giet je daarin een goede hoender of 

kalfsbouillon, gekookt met peterselie en gescheurd brood of een roux. Laat het niet te dik 

worden, en giet het dan door een trechter in de pastei en bak het gaar met een beetje saus. 

0138 Een pastei van gesneden reewildpoot bakken 

Neem de poot van een ree, of het stuk aan de voorkant, wanneer het een nacht in water en 

azijn met zout heeft gelegen. Snijd het vlees af van de botten. Snijd het vlees klein met 

kalfsvet, gezouten limoenen, gekookte eidooiers, gescheurd brood, muskaat, peper, 

kruidnagels, gesmolten boter, een paar rauwe eidooiers en meng deze goed door met wijn en 

een beetje zout. Besmeer de botten met eiwit, en leg het gesneden en gekruide vlees weer om 

het bot in dezelfde vorm als het geweest was of achteraf als de pastei gevormd was, als 

iemand ui kan verdragen, zo smaakt er weinig naar, in boter gebraden en zeer goed onder de 

wildpoot gesneden. Men kan hier ook wel gekookte Morchelen bij leggen. Dek alles goed af 

met goede kwaliteit boter. Maak de pastei en wanneer hij gaar gebakken is, en je verneemt dat 

er geen saus over is, neem je goede kalfsbouillon en een lepel citroensap en giet je een lepel 

bouillon erin. 

0140 Een gaar murbe pastei van een reepoot bakken 

Neem een reebout, die niet al te oud is. Haal de voet van het been af. Klap die poot jonge. Leg 

hem dan op het hete rooster zodat alle Heute en vellen ervan af gaan. Smeer het door en door 
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in met dikke spek in zout, peper, gekneusde kruidnagels en leg dat netjes ordelijk daarin, en 

wanneer men het doorsnijd, dat alles eruit ziet als kleine Worstlein. Verder smeer je het vlees 

in met smalle, lange stukken kaneel en verse Pomerensschillen in water en wijn gekookt, 

daarmee een bitterheid verkrijgen, die gelijken met kruidnagels. Deze leg je met enkele 

laurierblaadjes en een bundeltje tijm, die groen moeten zijn, in een pan, met een glas wijn, een 

glas kalfsbouillon en een glas wijnazijn. In het geval dat nu alles samen met weinig zout 

daarin liggen, doe je een andere pan, die evengroot moet zijn, daarbovenop. Maak deze twee 

pannen strak op elkaar vast, met meel, eiwitten en een doek, zodat er geen lucht bij kan 

komen. Zet deze beide pannen op het vuur met kolen die er rondom liggen. Laat deze een uur 

onderdompelen, en hierna de bouillon af laten koelen, en laat het dan een halve dag uit. Men 

moet de bouillon, waar hij ingedompeld is, of het in een kruik overgieten. Men kan het ook op 

zo’n manier in een oven laten indampen. Hierna, als alles koud is geworden, in een pastei 

leggen, die op de bodem is bestreken met eiwitten, boter en gescheurd witbrood, muskaat, 

hele peperkorrel en foelie. Leg grote klonten van voorgekookt merg. Bestrooi alles met 

verkruimeld beschuit, goed gekookte en gebakken Schampinions en citroenstukjes. Deze 

pastei behoort genoeg saus te hebben. Soms neemt men wel het vleessap van een gebraden 

kalf. 

0141 Een pastei van een jonge ree 

Wanneer het dier nog zuigt, zijn de op hun best en zal men het bloed bewaren en zal het vlees 

een paar uur liggen in een marinade van wijnazijn en goede vleesbouillon, welke met een 

handvol peterselie en tijm gekookt is. Hierna zal het worden bedenkt in dunne gesneden 

plakjes spek, bedekt in een stenen pan bakken met gesneden groene tijm en een handvol 

kleine kruisbessen en een ui met kruidnagels erin. Wanneer deze smaak is opgenomen, gooi je 

de ui weg. Het vlees en de kruisbessen doe je in een pastei met goed boterdeeg met 

verkruimeld beschuit op de bodem. Doe hierbij gekookte rundermerg, muskaat, kruidnagels, 

goed gekookte en gebraden Morchelen, gekookte en gesneden eidooiers, en alles op smaak 

gebracht met weinig zout en peper, overdekt met verse boter. Hierna bedekt bakken, en 

wanneer het deeg hard wordt, door een trechter het sap van kalfsbouillon met het reebloed en 

reepjes gekookte citroenschil toevoegen, men kan ook citroensap daarbij doen. 

0160 Een pastei bakken van jonge haas, gezouten limoenen en Morchelen 

Neem een jonge haas. Als u de pastei wil groot maken, steekt met uw keukenmes aan de 

inwendige zijde door de ruggengraat, daarmee kan u het beter openleggen. Klop goed plat met 
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de achterkant van het keukenmes. Spicket sie gaer kleen, haal de kop en wat van de voorkant 

daarvan af. Leg het een uur in wittewijnazijn. Leg het erna wanneer alle Beyne zerklopfet in 

een pastei met grote stukken gekookte rundermerg, gezouten limoenschijven, goed gewassen, 

in runderbouillon gekookte en in boter gebraden Morchelen met een beetje gesneden tijm, 

peterselie en een paar hardgekookte eidooiers, peper, kruidnagels en muskaat. Leg dit onder 

het deksel over met koude verse boter en maak het zo. Wanneer het gebakken is, giet men 

daarin de vleessappen van een stuk rundvlees met de bruine gescheurde korsten van witbrood. 

Men kan over dit gerecht ook pomerenssap uitknijpen. 

0173 Een pastei van jonge korhoenen met Schampinions en Artisjokken 

Neem de korhoenen wanneer ze geplukt, schoongemaakt en gewassen zijn en leg ze in een 

zeer krachtige vleesbouillon, voor een lang uur. Hierna braad je de korhoenen aan het spit, en 

worden ze met dun gesneden spek belegd en vluchtig gebraden. Hierna leg je ze in een pastei 

met witbrood op de bodem, voorzien van de bodems van artisjokken, en goed bereide 

Schampinions, foelie, muskaat, peper, en veel boter, gesneden tijm en peterselie, en goed 

gebraden schildpadden of kikvorsen. Maak de pastei dicht. Bak hem af en giet het vleessap 

van een gebraden schaap met een paar eidooiers gekookt daarin, als jus. 

0175 Een pastei maken van een Auerhaan met Morchlen 

Wanneer de vogel enige dagen heeft gehangen aan een koord zonder veren en uit deze vogel 

de darmen zijn gehaald en inwendig het lichaam is volgestopt met Netzelen zodat de vliegen 

er niet bij kunnen komen. Dan kan de vogel goed schoongemaakt worden en laat hem in het 

water liggen en erna een paar keer afkoken. Meen het borstbeen eruit en steek anderhalve 

grote stukken spek met zout, peper en kruidnagels erin. Laat hierna de vogel dompelen in een 

stenen bedekte stoofpan, met wijn, witte wijnazijn, een doek met daarin gebonden: een stuk 

spek, een stuk citroenschil, een ui met kruidnagels erin, en een bundel tijm. Wanneer deze 

half gaar is, laat je de saus koud worden. Droog de vogel af en voorzie de pastei met eiwit, 

boter en verkruimelde beschuit. Hierna leg je alles in de pastei met gezouten limoenschijven, 

een deel goed gewassen, in vleesbouillon gekookte Morchelen in boter gebraden, een deel 

verse gesneden spek, muskaat, foelie, kruidnagels, peper en zout, laurierbladeren, 

hardgekookte eieren, gesneden peterselie, het merg uit gekookte runderbotten. Onder de 

deksel leg je verse boter en laat je een klein luchtgat in de pasteideksel en bak je alles gaar, en 

kan je na het bakken er een citroen erover uitknijpen. 

0177 Een pastei van korhaan met Schampinions 
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Klop de hanen goed en is de haan oud, kook hem even af en leg hem in koud water. Trek hem 

goed recht en leg hem in de pastei. Neem dan gekookte en gebraden Kalberbrigsen of 

switsergies. Hak deze klein met eidooiers en peterselie, een deel goed gebraden 

Schampinions, peper, geraspte muskaat, kruidnagels, een beetje hele foelie en weinig zout en 

veel boter. Laat het een goed uur bakken, giet daarbij een beetje schaapsbouillon met een 

lepel roux en bak de pastei gaar. 

0182 Een pastei van korhoen of korhaan bakken 

Als je je hoenen of hanen hebt, laat ze dan enkele dagen hangen zonder veren. Heb je geen 

tijd om die tijd af te wachten, begraaf de korhoen dan in de aarde, en laat hem een nacht in de 

aarde, 2 voet diep. Zo worden ze murbe. Maak ze schoon en leg ze vervolgens een nacht in 

half azijn, half water.  Dep de vogel droog en besprenkel met verse spek. Doe een beetje 

gekookte rundermerg erbij, net als gewassen en gebraden Morchelen, laurierbladeren, foelie, 

boter en peper, samen met hardgekookte eidooiers. Laat het bijna gaar bakken. Giet dan door 

een trechter in de pastei het vleessap van een gebraden schaap of kalf of een stuk vers gekookt 

rundvlees. Laat alles nog een beetje bakken. Men kan ook in de saus een lepel roux toevoegen 

en inroeren met de saus. 

0184 Een pastei van korhoen met jeneverbessen en Schampinions 

Neem een korhoen nadat hij eerst goed gewassen is en dompel hem onder in vleesbouillon, 

waar Schampinions of Rischen, nadat het sap, van nadat je ze warm hebt gemaakt, tussen 

twee pannen of met een lepel eruit is gedrukt. Vul de hoenders dan inwendig met een paar 

gekraakte jeneverbessen, tijm en hoenderlever, samen met gesneden eidooiers die 

hardgekookt zijn. Deze leg je in de pastei, en wanneer alles een beetje afgekoeld is, doe je de 

bodems van artisjokken erbij, eveneens Schampinions, boter, muskaat en hele peperkorrels. 

Wanneer alles bijna gaar is gebakken, neem je de saus, waarin de hoenders die samen met de 

Schampinions ondergedompeld waren, en neem je een goede lepel vleesbouillon met daarin 

een aantal erwten die klein zijn gescheurd. Giet dit door een trechter in de pastei 

0187 Een Carbinadepastede maken 

Neem een korhoen, nadat ze een nacht in een marinade hebben gelegen, en snijd het. Wrijf de 

stukken met peper, kruidnagels en zout. Braad het op een rooster met warme spek, zodat het 

daaraan vast braad. Zet het rooster te koelen, zodat het niet vettig smaakt. Knijp zure 

Pomerensap eroverheen uit. Leg alles in een pastei met gezouten limoenschijven, gekookte en 
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gebraden Morchellen, peper en kruidnagels, gesneden en gekookte eidooiers met groene tijm 

en boter. De saus moet het vleessap van een gebraden schaap met citroensap zijn. 

0196 Patrijspastei maken met Schampinions en asperges 

Neem een patrijs die enige dagen geleden gedood is en van veren is ontdaan, schoongemaakt 

is, geroosterd en goed ingesmeerd met kalfsvet. Leg dit in een pastei met verkruimelde 

beschuit, asperges, boter, zout, muskaat en veel foelie, een paar Schampinions of Morchelen  

die gekookt zijn in vleesbouillon, met gesneden gekookte eieren met groene tijm en peterselie. 

Giet een beetje kookvocht van de Schampinions en erwtenbouillon in. 

0202 Snepen pastei met een grijze saus 

Neem de Sneppen. Braadt het met specerijen met geroosterd witbrood, eronder. Erna, als het 

half gaar is, snijd dan de Gelencke iets in. Leg het in een pastei met gekookte bodems van 

artisjokken, merg en gesneden gekookte eidooiers met peterselie, enkele Morchelen, muskaat, 

kruidnagels die niet ergens ingestoken zijn, foelie, peper, boter. Wanneer hij een tijd 

gebakken heeft, giet dan het vleessap van een ongezouten gebraden schaap, onder 

kleingescheurde bodems van artisjokken en het uitwendig afgeraspte van peterseliewortelen 

die gekookt zijn in bouillon en dat opgenomen hebben, daarin. 

0212 Pastei van kramsvogel d[... ...]ffen, merels, snippen en (andere?) bosvogels u[nt 

...nen] 

Nadat de kramsvogel ontveerd is, neem je de ingewanden eruit en hak je deze fijn, en meng je 

de longen, lever en hart met een paar harde eidooiers en een paar jeneverbessen. Meng het 

met gesmolten boter en een beetje zout en geraspte muskaat. Vul de vogel weer met de 

vulling en steek ze aan het spit en braad ze met stukken spek ertussen, die wel met 

verkruimelde beschuit zijn besprenkeld. Wanneer ze half gaar zijn, leg je ze in de pastei 

samen met het braadvocht dat daarvan gelekt is en de Feutigkeit. Doe hierbij muskaat, veel 

hele foelie, gebakken Schampinions en zout, boter en peper. Wanneer het bijna gaar is, giet 

je er kalfsbouillon in, gemengd met roux, maar niet te veel. Laat het volledig gaar bakken. 

Men kan bij het serveren citroen erover uitdrukken. 

0213 Een andere manier om een kramsvogelpastei te maken 

Nadat de kramsvogel schoongeplukt is, braad je hem in een stenen pan met kleingesneden 

verse spek, die een tijd heeft gekookt in kalfsbouillon en ossengaume, kleingesneden en gelijk 

verspreid met het spek doorbraden. Leg dit alles in een pastei met veel foelie, peper, muskaat 
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en veel boter. Doe hierbij Morchelen in water gekookt, goed uitgeknepen en in vleesbouillon 

gekookt en in boter met gesneden peterselie en foelie gebakken. Als de pastei gaar is, giet je 

daarin het vleessap van een gebraden kalf dat in een pan met een eidooier is geklopt. 

0226 Een kalkoenpastei met een eigen saus maken 

Wanneer de kalkoen goed gespiket en platgeslagen is, leg je hem in een pastei met kleine 

stukjes kalfsvlees en vet, met gescheurde stukjes brood en eieren gemaakt, daarbij doe je goed 

gewassen, gekookte en in boter gebraden Morchelen, harde eidooiers, gekookt merg, 

ossengaumen, Hanekamme, ballen, magen en levers, laurierbladeren, een beetje rozemarijn, 

veel boter, veel foelie en peper, verkruimelde muskaat en beschuit, en deze laat men gaar 

bakken en wanneer er geen saus in over is, giet je een lepel hoenbouillon hierin met gesneden 

peterselie en eidooiers die gekookt zijn. 

0231 Een kalkoenpastei bakken met kleine bosvogels 

Maak de kalkoenen zoals je van tevoren bedacht had. Neem kleine bosvogels. Snijd de levers, 

harten en alles wat erin zit fijn. Als je iets lekkers wil eten naast de levers van de kalkoenen, 

doe dan weinig jeneverbessen en in boter gebraden Schampinions erbij. Deze moet je 

inmengen met boter met een beetje muskaat en hiermee vul je de vogels. Braad ze gaar in 

boter. Vul de kalkoenen daarmee. Leg deze in een pastei, met veel verse boter, hele foelie, 

muskaat, peper en zout, gebraden Schampinions, oesters die in een beetje boter zijn gebraden, 

en deze saus moet je warm houden, en wanneer de pastei gaar is moet je de saus met 

gescheurde citroenschillen erin gieten. Men kan ook in de pastei Hackeletten von Kuheuder, 

kalfsnieren en het vet vermengd met eidooiers, gescheurd brood, foelie en geraspt muskaat. 

0248 Een fazantenpastei met zoete room en Schampinions 

Leg een bereide fazant in een pastei met daarbij boter, muskaat en in vleesbouillon gekookte 

Schampiniohns. Wanneer hij bijna gebakken is, goed je daarbij goed gekookte zoete room, 

geroerd totdat het koud word, met een beetje amandelroom. Laat deze pastei goed bakken. 

0268 Een pastei van oude hoenderen met Schampinions bakken 

Neem de hoenderen vantevoren af, het best dienen hiervoor jonge, dikke hennen. Erna moeten 

ze enkele dagen nadat ze geslacht zijn goed gewassen worden, en een beetje afgekookt 

worden, in alle Gelider met een mes ingesneden, en ook aan beide zijdes van de borst. Smeer 

in deze geopende Gelider koude, verse boter met een beetje gekraakte muskaat en peper en 

steek hierin een beetje kalfsbraad met peterselie en harde eidooiers in boter gebakken, alles 
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fijngesneden. Leg dit in een pastei, neem een goed deel in vleesbouillon gekookte Morchelen, 

Schampinions of Rischen, met foelie, witte peper, boter en zout, en gescheurd brood. Laat 

alles gaar bakken en giet de saus erin van de Schampinions of kalfsbouillon door een trechter 

daarin. 

0282 Een jonge hoenderpastei met Morchelen bakken 

Neem goed schoongemaakte hoenderen, welke een beetje platgeslagen zijn. Leg ze in een 

pastei met veel foelie en peper, zout, boter en hardgekookte eidooiers, een paar stukken verse 

spek, Hackeletten van kalfsvlees en vet, groene erwten en gekookte asperges. Giet daarover 

wanneer het gebakken is groene, doorgeklopte erwtenbouillon, afgekookt met boter, foelie en 

muskaat. 

0290 Jonge kuikenpastei met uw eigen saus 

Neem zoals hiervoor gezegd kleine kipkuikens. Braad ze aan een spies en beleg ze met platte, 

dunne, stukken verse spek, en goed gewassen Schampinions. Leg dit alles in een stenen 

braadpan en bedek hem goed met boter. Zout het niet te veel, en laat de boter niet zwart 

worden. Voorzie de pastei op de bodem van boter met eiwit, boter en gescheurd witbrood, leg 

alles daarin met boter, gesneden peterselie en groene tijm, kruidnagels, geraspte muskaat en 

enkele harde eidooiers, naast enkele kleine wie Knickeren grosze Hackeletten gemaakt van 

kalfshersenen, eerst gekookt, van alle huid schoongemaakt, gemengd met gesmolten boter, 

met daarin gescheurd witbrood, geweichet, en eidooiers, die met de helft van de witten 

geroerd zijn, Deze met brood en het wit van het ei besmeerd, in boter gebraden en onder 

samen met de Schampinions met boter erin gelegd. De saus moet kalfsbouillon met een lepel 

doorgeklopte erwten. 

0293 Een pastei van kuikens met Schwäme en Asperges 

Neem kleine kipkuikens. Vul deze met gebraden kalfsnieren en vet, beide klein gesneden 

samen met een lepel room, witbrood, eigeel, geraspte muskaat en een paar verse oesters. Naar 

hoe je het wil. Bak alles een beetje gaar, en bedek ze met een stuk kalfsnet (knoop het vast, 

lijkt me.) Leg ze hierna in een pastei met merg, gebraden Schwamme of Rischen, 

limoenschijven, afgekookte asperges, hele foelie, muskaat, peper. De saus daarin moet zijn de 

braadboter, vleesbouillon en wijn. Het is uw eigen saus, die het beste met gescheurde stukjes 

witbrood gekookt kan worden. 

0298 Een pastei van jonge duiven maken met Schampinions 
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Neem jonge duiven en vul ze inwendig wanneer ze goed schoongemaakt zijn, met hele 

peterseliebladeren, gesneden eidooiers en boter, peper, muskaat en zout. Leg ze in een pastei 

met gekookte en gekookte Kalberbrischen, goed in boter gebraden Schampinions, kleine 

ballen, gemaakt van kalfsnieren, versneden met het vet van het kalf, of de nieren, vermengd 

met het geel van een ei, een lepel zoete room, verkruimeld beschuit, muskaat en zout. Doe 

verder in de pastei boter en foelie. Laat het met rustig vuur bakken. Giet dan ingekookte zoete 

room met boter, steeds geklopt, erin met geraspte nootmuskaat en bak de pastei volledig gaar. 

0301 Een jonge duivenpastei met Morglen en erwten 

Neem de duiven, nadat ze goed schoongemaakt zijn, en leg ze in een pastei, goed bestrooid 

met zout, peper en muskaat. Neem dan levende rivierkreeften uit de schaal. Snijd ze in 

stukjes. Gooi daar niks van weg zoals de maag en de zwarte aderen. Snijd Morgelen in 

stukjes die in water en vleesbouillon zijn gekookt en al het water uit is geknepen. Braad deze 

beide delen in boter met gesneden peterselie, muskaat en peper. Roer eidooiers en gescheurd 

brood erdoor en maak er klonters van. Doe die beiden duiven met boter, foelie en groene in de 

schil gekookte erwten en vervolgens eruit gehaald, en bak ze. Men kan een enkele lepel 

hoenderbouillon in de pastei gieten. 

0321 Een pastei van gesneden karper met zijn eigen bloed 

Neem een karper. Haal de huid van kop tot staart los. Laat ze kop en staart aan de huid en 

ruggengraat zitten. De overige vis neem je schoon van de botten af. Snijd het klein met 

peterselie, tijm, gekookte Erdtswämme, ui en ook de melk van een vis. Hier mengt met 

samen bij, gescheurde stukken brood, een eidooier, een lepel room, zout, muskaat en peper, 

en een groot deel gezouten boter. Vul alles onder de huid van de vis. Onder de buik toe en 

braad de hele vis in boter in een pan in de oven. Draai hem halverwege om. Leg hierna 

gescheurd brood, citroenschijven, een handvol druiven, verse boter, en als hij gebakken is, 

druk de citroen uit eroverheen, ingekookt met een lepel wijn, het bloed van de vis, muskaat en 

kruidnagels. 

0324 Een karperpastei op een andere manier maken 

Neem een karper. Verwijder de schubben en maak hem schoon, en dep hem met een schone 

doek af. Wanneer hij gesneden is, wrijf je hem in met een beetje zout, peper en muskaat. Doe 

veel boter, die ongezouten is daarbij, gebraden Schampinions, hele foelie en kruidnagels. 
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Laat het bakken en giet een paar lepels vleesbouillon in de pastei met weinig gescheurde 

stukjes brood, Totdat er geen bouillon over is 

0325 Een karperpastei met oesters bakken 

Neem een paar karpers. Maak ze schoon. Snijd ze in stukken. Bewaar het bloed in een schone 

schaal. Giet ze af met zelfgemaakte claretwijn. Snijd de vis voorzichtig door. Laat de vis 

volledig in de wijn ondergedompeld bedekt een uur staan. Leg hem dan in een pastei met 

daarin verkruimelde Hollandse beschuit op de bodem. Leg daarbij een deel boter en een goed 

deel verse oesters. Kook ze af in die goede boter. Leg ze bij de karper, neem hele foelie, 

geraspte muskaat, peper en zout, en ook nog enkele Pulsen of Schampinions. Wanneer men 

deze heeft, vers of gezouten, braad ze in de boter. Doe hierbij zout, hele foelie, geraspte 

muskaat, en bak dit alles langzaam in een bedekte pastei, en wanneer alles bijna gaar 

gebakken is, giet je het overgebleven sap van de in boter gebakken oesters daarin en bak je 

het gaar, samen met de claretwijn en het bloed, en gaar het langzaam verder. 

0326 Een pastei van een pauw maken 

Als je de pauw zelf hebt gedood, wordt hij een dag achter gehouden, en dan de hals zonder 

vogels, vogels en staart afgesneden en gedroogd, die men erna als schouwstukken op de pastei 

kan zetten. De pauw wordt schoongemaakt in een marinade van half wijn en half azijn, en 

daarbij komt een ui waar kruidnagels ingestoken zijn. Doe hier additief een beetje zout en 

water in de marinade, afgekookt met een bundeltje groene tijm, erna in koud water geworpen 

en ingesmeerd met kruidnagels en een klein stukje verse spel. Dan wordt het in de pastei 

gelegd, met Schampinions, die in vleesbouillon met muskaat, foelie en boter is gaargekookt, 

eveneens als de bodems van artisjokken. Doe hierbij zout, muskaat en peper. Giet, wanneer 

alles gebakken is, in de pastei vleesbouillon, de overgebleven saus van de Schampinions en 

daarin kleingescheurd een bodem van een artisjok. 

0329 Een karperpastei met Hackeletten en Morchelen maken 

Neem een of meer karpers. Schrob ze schoon. Was ze met wijn en zout. Smeer ze in met de 

kruiden. Leg de stukken vis in een pastei met verse boter en grote foelie, peperkorrels, 

kruidnagels, met goed met water verdunde vleesbouillon, gekookte Morchelen, met een paar 

kleine Hackeletten of Kuglen van gesneden vis, gemengd met gesmolten boter, eidooiers en 

gescheurd brood met zout, foelie en gekraakte kruidnagels. Gooi over de gehele pastei 

hardgekookte, gesneden eidooiers met peterselie en wanneer de pastei afgedekt is, bak je hem 
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met medium vuur en wanneer hij gaar is, neem je een paar lepels goed smakende 

kalfsbouillon, met het bloed van de karpers vermengd en uitgekookt, en giet je dit in de pastei 

en laat je het daar nog even in bakken. 

0331 Een karperpastei van gesneden vis laten maken 

Wanneer de karper volledig schoongemaakt is, behoud je de kop maar snijd je de vinnen, 

zodat een vingerbreed stuk vis daaraan blijft, eraf. Het overige van de karper snijd je van de 

botten en snijd je fijn. Doe daarbij een klein beetje fijngesneden en in boter gebakken jonge 

ui, gescheurd witbrood, enkele, in vleesbouillon gekookte Schampinions. Maak hier grote 

ronde ballen van, en doe gesmolten boter en een eidooier erbij. Les deze met de vis, goed 

afgedroogd, samen met de afgesneden vinnen in een pastei en leg een groot deel boter over 

alles en wanneer de pastei goed af is gedekt, een uur gebakken is, neem je een schijf 

roggenbrood. Dompel het in een beetje wijn. Scheur het in stukken en leg het met de karpers 

bloed en een paar gesmolten ansjovis in de pastei. 

0332 Een karperpastei bakken met Swämme 

Snijd de vis. Leg hem in boter, zout, peper en foelie in een pastei. Kook de vis zijn 

ingewanden samen met Karpferzungen en varkenslever af met een beetje vleesbouillon en 

jonge groene erwten, een beetje gebakken uit en zeer klein gesneden Sweme, die in meel zijn 

gebakken. Wanneer alles gekookt heeft met veel salie leg je alles in een pastei. De erwten laat 

je in de bouillon. Vermeng die goed met de soep. Giet dat in de pastei wanneer hij bijna gaar 

is en bak af. 

0339 Een snoekpastei maken met verse Morchelen 

Men neemt een snoek, Doe hem, wanneer hij in stukken gesneden is, in water en weinig zout 

en laat hem eenmaal afkoken en vervolgens eruit nemen. Leg de stukken in een pastei met 

bruin gebraden kalfsbrischen, Morchelen, die vaak zijn gekookt met water en vleesbouillon, 

goed uitgeknepen zijn en in boter gebraden, oesters of kreeft met veel verse boter, foelie, 

peper, zout en kleingesneden gekookte eidooiers met peterselie. Wanneer de pastei bijna gaar 

is, breng op smaak met de saus van oesters. Wanneer de pastei met weinig boter is gekookt, is 

hij lekkerder en smaakvoller dan wanneer je hem daar wel mee gaar bakt. 

0362 Pastei van kroeskarper met Schampinions 

Wanneer de vissen goed schoongemaakt zijn, afgenomen zijn en gesneden is, snijd je de kop 

ervanaf, want de pastei kan je versieren met de bek van de vis. Leg ook daarbij het 
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middelstuk. Kook alles samen met de melk van vis half gaar met een heldere runderbouillon, 

daarin een ui met kruidnagels erin gestoken, en een bundel tijm en zout. Laat hierna de 

bouillon inkoken. Leg de beste stukken vis en het hoofd in een pastei. De overige vis pluk je 

van de graten af. Leg alles in de pastei met gekookte en in boter gebakken Schampinions, 

groene tijm, peper, kruidnagels, foelie, boter en gesneden eidooiers met peterselie en 

gescheurde citroenschillen. 

0369 Een grondelpastei met erwtenbouillon bakken 

Neem de grondels. Leg ze in een pastei met verse boter, foelie, muskaat, gesneden peterselie 

en salie, gescheurd witbrood, een klein beetje zout, goed uitgekookte en gebraden Morchelen 

of Schampinions. Laat het half gaar bakken en giet vervolgens een goede erwtenbouillon, 

doorgeklopt met boter, doorgekookt maar niet te dik, in de pastei en laat de pastei daarmee 

volledig gaarbakken. 

0378 Zalmpastei bakken met Morchelen en groene kruiden 

Neem ronde schijven van een Laks of Zalm, die onder de navel van de vis zijn gesneden. 

Deze stukken breken niet zo snel doormidden. Maak de schijven niet dikker dan twee vingers 

breed. Smeer de stukken in met zout, peper, gember en muskaat. Leg ze op een heet rooster en 

laat ze over hete kolen goed doorbakken. Steek enkele kruidnagels daarin en besprenkel de 

stukken zalm met citroensap en bestrijk ze met koude verse boter. Wanneer ze een tijdje zo 

hebben gelegen, laat je ze afkoelen. Leg ze in een pastei samen met Morchelen, die in water 

hebben gekookt en als laatst een tijd hebben gezeten in runderbouillon, goed uitgeknepen 

samen met klein gesneden spek, gesneden salie, tijm en peterselie. Dit alles leg je met 

citroenschijven, boter, kruiden en in stukjes gescheurd brood in de pastei. Bak het en giet 

enkele lepels kalfsbouillon met weinig bloed uitgekookt daarin, maak het niet te dik en bak 

het af. 

0384 Een pastei van een steur maken 

Neem een jonge steur. Kook deze met een deel wijn, een deel azijn en evenveel water, met 

een bundeltje salie, een stuk spek, een ui met kruidnagels erin gestoken, een stuk citroen en 

een beetje zout. Wanneer deze half gaar is, dan moet je stukken onder de vis zijn navel, zo 

breed de vis is. In platte stukken een paar vingers dik afsnijden, en zo gekookt en dan met 

kruidnagels ingestoken en de pastei leggen met gember, peper en opengeslagen kruidnagels. 

Doe daarbij gekookte en gesneden eidooiers met groene peterselie en salie. Men kan hier ook 



192 
 

gewassen, gekookte en in boter gebraden Morchelen toevoegen. Hierbij doe je weer gezouten 

limoenschijven, foelie en veel peper, en alles bedekken met verse boter, wanneer er niet zo 

veel saus over is. Wanneer het een uur gebakken is, giet je door een trechter een 

runderbouillon daarin, gekookt met een roux, en het sap van een paar pomerensen of citroen. 

0401 Een kreeftpastei met asperges, erwten en Morchelen bakken 

Neem kreeften, die niet lang gekookt hebben. Maak ze volledig schoon en verwijder de schaal 

volledig. Leg ze in een pastei met goed ingekookte en in boter gebraden Morchelen, de 

gekookte puntjes van asperges, een handvol groene, uit de schil gehaalde erwten, veel verse 

boter, foelie, muskaat, in stukjes gescheurd brood, gesneden peterselie en weinig zout. Laat 

dit bijna gaar bakken en giet hierna erover heen een lepel hoender- of kalfsbouillon, 

ingemengd en afgekookt met een paar eidooiers. U kunt de scharen van de kreeft boven in de 

pastei leggen, en de schalen daar vanaf snijden en zo meebakken met ongezouten boter, zo 

openleggen. 

0402 Een kreeftpastei bakken met room en Schampinions 

Leg goed schoongemaakte kreeften in een pastei. Doe daarbij in boter gebakken 

Schampinions, waarbij men een ui kan leggen zolang ze bakken, en hierna neem je ze en leg 

je ze goed door elkaar in een pastei met kreeftballetjes, gemaakt van fijngehakte kreeft, 

eidooiers, gesmolten boter, witbrood en een lepel zoete room met een beetje muskaat erin, 

ingesmeerd met het wit van een ei, om dan vervolgens af te koken in melk of een 

vleesbouillon, met daarin verse boter en hele foelie. Wanneer alles bijna gaar gebakken is, 

giet je er afgekookte zoete room met boter daarin. 

0411 Een kreeftpastei op een andere manier bakken 

Kook dezelfde soort kreeften goed gaar. Neem al het vlees wat goed is daaruit, hak het fijn 

met hardgekookte eieren, gebraden Morgelen of Schampinions, peterselie, een beetje salie en 

tijm, gescheurde stukjes witbrood, muskaat, foelie en peper. Leg dit alles met elkaar in de 

pastei, wat inwendig met eiwit bestreken wordt, en het witbrood op de bodem gelegd. Doe 

hierbij verse boter en veel foelie en laat het bakken. De kleine krabbenpootjes openkloppen. 

Leg dit boven op het gehakte vlees en wanneer het bijna gaar is, giet je een goede 

erwtenbouillon, doorgeslagen en ingekookt met muskaat, boter en een kleine ui, waar je de ui 

van uit moet nemen en laat het gaar bakken. 
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0421 Een pastei van slakken bakken 

Maak de slakken goed schoon van alle onzuiverheden en haal erna de zwarte staart eraf en 

laat ze een goed uur in water en hun huisje gekookt hebben, dan was je ze vaak naast hun huis 

met zout en water. Leg ze op een bord. Smeer ze in met peper en geschaafde nootmuskaat. 

Steek boter in hun huis. Leg ze netjes in een stenen pan, waarin een beetje goede 

vleesbouillon met rozemarijn zit. Dek de pan af en zet het op het vuur totdat het gaar ruikt, en 

roer zodat het sap in hun huisjes komt. Leg ze, wanneer je merkt dat ze gaar worden, een 

pastei met veel foelie en een paar kruidnagels en peper, boter en goed gewassen, gekookte en 

in boter gebraden Morchelen, gesneden, hardgekookte eidooiers met peterselie. Laat dit 

bakken en giet de soep, dat in de pan is achtergebleven, in de pastei, zodat de huisjes vol 

geraken. Smaakt de soep een beetje verbrand, neem dan een andere hoender- of kalfsbouillon 

van goede kwaliteit. 

0422 Een slakkenpastei op een andere manier bakken 

Wanneer de slakken in hun huisjes hebben gekookt, en vervolgens zijn gewassen en 

schoongemaakt, leg je de slakken in een stenen pan met rundvlees met daarin ook mergbeen, 

een beetje peterseliewortel en rozemarijn. Kook tot het gaar is en leg zonder hun schaal in een 

pastei met het mergbeen, gebraden Schampinions, of gezouten en afgewassen, muskaat, 

peper, foelie, boter, zout, gescheurd brood, harde eidooiers. Wanneer het gaar gebakken is, 

giet je er runderbouillon in. 

0425 Slakkenpastei met Rischen of Pefferling bakken 

Neem de schoongemaakte slakken. Leg ze wanneer ze lang in hun schaal gekookt hebben, bij 

een oude hoen die een uur met schoon gemaakte peterseliewortelen, veel tijm en majoraan en 

boter gekookt hebben. Wanneer de slakken gaar zijn, doe je ze in een pastei met hele foelie, 

peper, geraspte muskaat, verse boter en met ui gebakken Schampinions, Pefferling of 

Rischen, of heb je ze niet zo vers, neem dan de gezouten, afgespoelde en gekookte Swamme. 

Haal buitenkant van de peterseliewortelen af en doe het in hoendervocht en giet het door een 

trechter met veel Nasz in de pastei. 

0432 Een stokvispastei met Morchelen bakken 

Neem goed gekookte en schoon gemaakte stokvis. Braadt deze even in boter. U moet ze niet 

zwart laten worden. Leg de vis met goed schoongemaakte Morchelen, gekookt in 

vleesbouillon, in een pastei met boter, hardgekookte gesneden eidooiers met peterselie, peper 
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en geschaafde nootmuskaat. Laat het bakken en wanneer het bijna gaar is, giet dan ingekookte 

zoete room daarin, en laat het volledig afbakken. 

0515 Erdtschwamme en artisjokbodems bakken 

Neem meel, verse kaas van hun randen schoongemaakt, zoete room, wijn en weinig zout. 

Hiervan maak je een deeg of dikke brei. Hierin gooi je de gekookte bodems van artisjokken, 

Erdtschwäme, of Schampinions. Bak dit in hete boter. Serveer het op een schaal voor het 

eten. 

0653 Een Eierkoek met Erdtswämme 

Doe goed gewassen, gekookte en in boter gebraden Erdtswämme in een pan. Giet daarover 

met zoete room geklopte eieren en bak daarvan een koek met ongezouten boter. Knijp het sap 

van een pomerens en citroen uit over de eierkoek, of een scheutje azijn. Schenk over de 

eierkoek een eigeel gemengd met azijn, suiker en krenten. 

0875 Voor het bereiden van enkele potagieën van vis in de vastenperiode 

Neem kreeft nadat hij is schoongemaakt, en kook hem in hetzelfde water, die niet heel zout is, 

en gaar hem niet te lang. Neem de maag uit het voorste deel. Dasz ander zerstosset alle in ein 

Mortier. Kook dit af met heldere hoender-, kalfs, of gerstenbouillon. Knijp alles door een 

doek en neem de kleine aderen uit de staarten. Verwijder ook de schalen. Braad het in weinig 

boter met een hele ui en goed gewassen en gekookte Morchelen. Giet de soep op alles. Laat 

het goed doorkoken met hele foelie en peper. Giet de soep over gesneden plakken witbrood, 

die van het rooster komen of in boter gebakken zijn. Garneer het geheel met de kreeft, zijn 

poten of met suikerwortelen, bedekt in meel en in boter gebakken of iets anders wat met het 

vasten-eten overeen komt.  

0876 Een slakkensoep om te maken in de vastentijd 

De slakken koken in de vastentijd met runderbouillon of schoon water een uur of drie uur en 

als je ze erna met zout gereinigd hebt, of hebt gewassen, leg je ze in gare, dunne 

erwtenbouillon, en daarin gaan hele peterseliewortelen die met een paar saliebladeren hebben 

gekookt en in de bouillon hebben gezeten, met het Marg van de wortelen door een Durchslag. 

Kook de slakken daarin, tot ze gaar geraken met boter, hele foelie, weinig peper en zout. Leg 

sommige slakken terug in hun huisje en leg alles op dun gesneden witbrood dat gegaard is 

boter of op een rooster gebraden. Serveer de schotel met gebakken Rischen. 
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1062 Schampinion bereiden 

Neem dezen en maak ze schoon. Braad ze in boter. Hierna kunt u ze zo gebakken eten met 

peper. Of doe in de pan veel goede runder-, of kalfsbouillon, als zo een bouillon daarvoor 

nodig is. Kook het tussen twee pannen met veel foelie, een bundel tijm, die je achteraf 

wegneemt. Wanneer u het wil gebruiken, doe dan zout, boter en enkele verse eidooiers 

daarbij, samen met de saus zodat het dik wordt. Kook het niet te lang, soms blijft u het zien en 

doe je wat peper eroverheen. 

1063 Schampinions met hun eigen saus 

Neem deze, wanneer ze een aangename kleur hebben en niet aangevreten zijn door wormen. 

Leg ze in een schotel, goed bedenkt, en zet ze boven op het kookvuur. Zo stoten ze van 

zichzelf sap uit. Dat eerste doen ze ervan. Hierna leg je er boter bij, en een kleine ui, 

ingestoken met kruidnagels. Giet hierbij een goede vleesbouillon, hele foelie en een lepel 

roux, en laat de saus niet te dik worden, en niet te lang koken. 

1064 Schampinion met verse spek koken 

Leg de goed schoongemaakte Schampinions in een schotel met gesneden spek. Laat het 

hierin bakken, totdat ze zich aan de schotel gaan hechten, neem dan een takje groene tijm, een 

ui met kruidnagels erin. Wanneer het rood begint te worden, gier je goede vleesbouillon erin 

met een klein beetje citroenschil, hele foelie en als laatste peper. Roer als laatst het geel van 

een ei erin. 

1065 Schampinions en ragout maken 

Wanneer de Schampinions schoon zijn gemaakt, bak je ze met spek en boter. Doe daarbij 

gesneden tijm, een stronk prei, muskaat, een paar hele kruidnagels en zout, het vleessap van 

een kalfs- of schaapsbraad zonder het vet. Laat het goed doorkoken. Hierna roer je er 

citroensap en eidooiers erbij. 

1066 Schampinions met zoete room maken 

Maak ze schoon. Leg ze in een schotel. Zet dit op een kookvuur, totdat ze hun sap vrijgeven. 

Doe vervolgens hetzelfde. Giet hete boter erover, een hele ui die met een paar kruidnagels zijn 

ingestoken. Laat ze bruin bakken. Doe erna de zoete room erbij, samen met geraspte 

nootmuskaat, boter en zout. Laat het doorkoken en serveer spoedig erna. 

1067 Schampinions op een andere manier bereiden 
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Zet een schotel op het vuur te koken met een beetje vleesbouillon. Wanneer het gekookt heeft, 

neem dan een ui en enkele schijven van een citroen of pomerensschillen. Giet het vleessap 

van een schaapsbraadstuk bij de schotel, wanneer de Schampinion een tijd in ossenmerg in 

grote stukken hebben gebakken met een beetje boter erbij. Doe hierbij foelie, peper en zout. 

Als je niet genoeg vleessap van het braadstuk hebt, giet je een beetje van de eerste bouillon 

waar het in gekookt heeft erbij. Maak het af met gesneden harde eidooiers, peterselie en een 

klein beetje citroensap. 

1068 Schampinions bakken 

Neem verse boter. Leg een ui, ingestoken met kruidnagels, daarin. Was de Schampinions en 

bedek ze in meel met een beetje peper en zout, en bak ze bruin in boter. 

1069 Rischen, Grusyng of Pfefferlingen koken 

Deze moeten allemaal in water gekookt worden, uitgeknepen worden en in boter gebraden 

worden met een ui en peper. Hierna kan men eroverheen doen een goede, dunne erwten-, of 

runderbouillon, laurier, salie en tijm, in een bundel samengebonden, muskaat, eidooiers en 

gesneden peterselie. 

1070 Rischen op een andere manier bereiden 

Men kan ze op alle manieren bereiden zoals de Schampinions en Morchelen. Deze zal u in 

vleesbouillon afkoken met een takje tijm en het water afgieten. Snijd ze dan klein, doe ze in 

een schaal en bak ze met boter. Hierna afmaken met vleesbouillon, eidooiers, gesneden 

peterselie, muskaat, peper en zout. De bouillon moet kort en [d...? ] se[in?]. 

1071 Erdt- en Mooszschwame bereiden 

Deze worden van tevoren goed gereinigd en erna in fris water gelegd, vervolgens hieruit 

genomen en zolang gekookt naar uw eigen smaak. Daarbij gaat een hele ui. Vervolgens giet je 

het kookwater weg, en droog je de Swamme goed af. Laat ze heel, of snijdt ze in lange repen. 

Braadt ze aan in boter met óf prei, óf gehakte peterselie. Doe hierna een goede runderbouillon 

erbij en meng goed, en daarbij gekookte peterseliewortel met boter, peper, foelie en een roux. 

Men kan deze Swamme ook op dezelfde manier bereiden als de Schampinions en 

Morchelen. 

 

1072 Gevulde Erdtschwämme bereiden 
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Neem de grootste gebruinde Erdtschwämme. Draai de paddenstoel om en maak een vulling 

van kreeft, rauw uit de schaal gehaald met gekookte, klein gehakte, kalfsvlees of Swisersien. 

Braadt dit in verse boter met peper, muskaat, gescheurde stukjes brood en tijm. Roer hierbij 

een aantal eidooiers en maar een eiwit. Maak een goede vleesbouillon, waardoor groene 

erwten zijn gemengd, verwarm deze dan op het fornuis met boter en foelie. Doe de vulling in 

de Schwämme en stop deze in de hete bouillon. Zo koken de vulling en paddenstoelen gaar. 

 

1073 Droge of gezouten Schwamme koken 

Was ze goed uit, het zijn namelijk droge of gezouten Rischen. Kook ze in veel water. Hierna 

in vleesbouillon met gesneden ui in boter bakken. Proef de bouillon en wanneer het smaakt 

alsof het daarin goed gekookt is, giet daarop een heldere erwtenbouillon, gekookt met een 

paar hele salieblaadjes, gesneden peterselie, hele foelie, kruidnagels en boter. Laat alles goed 

doorkoken en serveer het warm op. Haal de pan er wel af zodat de bouillon niet te dik wordt 

of aanbrand. 

1074 Gevulde Morchelen braden 

Als de Morchelen vers zijn, leg ze dan enkele uren in schoon water. Zijn ze gedroogd, leg ze 

een nacht in het water. Kook ze af in hetzelfde water en voeg daaraan een beetje vleesbouillon 

toe, met een bundeltje tijm en een ui met kruidnagels erin gestoken. Zet dan een schotel met 

boter op het vuur, en leg daarin de vis en de eieren van levendige kreeften, klein gesneden. 

Laat deze doorkoken met boter, gesneden tijm, peterselie en een klein beetje foelie. Roer 

hierbij een paar goed geklopte eidooiers en vul de Morgelen daarmee. Braad ze aan in boter 

met de eerder gebruikte ui. Als u nog vulling over heeft kunt u de kreeftschalen daarmee 

vullen en die voor uzelf maken, of de schotel ermee sieren. Wanneer de Morchelen zijn 

gebakken, giet je een lepel vleessap uit een gebraden kalf of schaap, zonder het vet erbij. Laat 

het goed doorkoken met veel foelie. Bestrijk het met eigeel of zonder, en druk anders een 

citroen in de bouillon uit. 

1075 Morchelen met harde eieren koken 

Neem verse of droge Morchelen. Leg deze een paar uur in het water en ververs het water, om 

het daarin te koken, om vervolgens ze droog te knijpen en in runderbouillon te koken met veel 

peterselie, daar weer uit halen en in een stenen pan stoppen met gesneden peterselie en 

eidooiers, muskaat en peper. Als laatst doe je er je gebruikte of een andere kalfssoep/bouillon 

bij, en laat je dat doorkoken. Serveer het met peterselie en harde eidooiers. 
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1076 Morchelen met zoete room koken 

Nadat de Morchelen goed gewassen zijn met water en vleesbouillon, doe je ze in een pan met 

een ui met kruidnagels erin gestoken, en bak je ze in de boter, neem je ze eruit en druk je ze 

droog en snijd je ze doormidden. Doe zoete room, gesneden peterselie, foelie en muskaat en 

boter erbij, en als laatst geklopte eieren erbij doen. 

1077 Merchelen en Ragou koken 

Neem verse of gedroogde Morchelen. Was ze en kook ze goed met water en als laatst met 

vleesbouillon af. Snijd ze in lange repen. Doe daarbij een ui met kuidnagels erin gestoken, 

groene tijm, muskaat en veel foelie, gesneden peterselie en laat dit alles goed doorkoken met 

boter. Hierna giet je vleesbouillon erbij en laat je de ui daarbij, mits je dat wil, en wanneer de 

bouillon hebt doorgekookt, doe je eidooiers, het sap uit een of twee citroenen en witte peper 

erbij. 

1078 Morchelen of Steinmorchlen bereiden 

Wanneer ze vers of droog zijn, zal je ze moeten schoonwassen en koken in schoon water. 

Erna in vleesbouillon, met een ui met kruidnagels erin gestoken, en goed vullen met veel 

boter, weinig zout, hele foelie, een paar salieblaadjes en het maken van groene, verse, 

doorgemengde erwten in een bouillon daarvan, samen met een klein beetje geraspte muskaat. 

Men moet dan wel goed proeven of de runderbouillon waarin je het kookt bitter is. Is dat niet 

zo, dan laat je het zo en meng je de erwtenbouillon, bestrooid met gesneden peterselie en 

harde eidooiers, samen gestampt, wanneer de erwten een tijd hebben gekookt. 

1080 Gevulde Morchelen gebraden aan een spit 

Men kan verse of gedroogde Morchelen nemen. Leg deze lang in koud en vervolgens warm 

water. Druk het zwarte water uit en leg ze in de wijn, zo zwellen ze op. Laat ze daarmee 

afkoken. Hierna neem je oesters zonder het hart, als die er nog aan zit. Snijd de oesters zeer 

klein en doe ze in een schaal, en zet ze met enkele hele oesters in verse boter op het vuur. 

Hierna neem je de klein gesneden oesters. Doe hierbij eidooiers. Gesmolten boter en een klein 

beetje in stukjes gescheurd brood. Dit mengsel stop je in de Morchelen. Neem een klein spit, 

een riethalm breed. Steek de Morchelen en de hele oesters hieraan, de een om de ander, en 

braad het aan de spies, en besmeer vaak met boter. Richt je hierna op de oestersaus. 

1081 Morchelen met rundermerg laten koken 
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Was de Morchelen goed schoon. Zet de enkele uren in onbedoezeld schoon water. Knijp ze 

goed uit en kook ze met veel water, om ze vervolgens weer uit te knijpen, en in een goede 

runderbouillon te koken. Hierna gaat hierbij het sap van een Hamelskolbe (lammetje?), enkele 

citroenschillen, muskaat, merg, geroosterde ui, gesneden peterselie en hardgekookte 

eidooiers, klein gesneden. 

1082 Morchelen met spek en groene kruiden koken 

Neem de Morchelen. Wanneer ze vaak in water zijn opgefrist, in runderbouillon zijn gekookt 

en uitgeknepen, doormidden zijn gesneden en in een pan zijn gelegd met heise spek, met 

daarin ui, even gebraden met peper, muskaat, kruidnagels, en een beetje pomerenschil. Hierbij 

doe je een vette kalfsbouillon, gesneden tijm en peterselie, met eieren, en genoeg boter daarin 

geroerd. Op het bord knijp je hier een citroen over uit. 

1083 Schampinions of Rischen klaarmaken in boter 

Wanneer men de Schampinions of Rischen wil inmaken, zodat je ze in de winter kan 

gebruiken, neem je niet té grote, het liefst kleine of middelmatigen. Maak ze schoon en bak ze 

in geklaarde boter met een beetje peper en weinig zout. Laat ze niet te hard bakken. Zorg 

ervoor dat je voor dit gerecht een stenen kruik hebt. Doe het hierin en laat het bedekt blijven 

met de boter, en bewaar het zo. Men kan het ook in een grotere pan overtijd bewaren en 

verzamelen, maar ik raad aan het in een kleine te bewaren, dat is beter. 

1084 Schampinions inzouten 

Men kan kleine Schampinions of Rischen nemen. Snijd de stengel eraf en spoel ze eenmaal 

in stromend water af. Neem dezelfde fort ausz. Laten afkoelen en wanneer ze koud zijn 

geworden, Leg ze dan apart van elkaar met hele peperkorrels en een beetje zout in een stenen 

Geschir. Leg daar iets zwaars op, zodat je ze daarmee goed in het sap en zout onder houdt. 

Men kan ook kleine stuks nemen voor een salade met drie dele pekel en een deel wijnazijn 

met foelie en kruidnagels. 

1084a Rischen inzouten 

Men kan de middel van middelmatigen aan de onderste zijde snijden, maar niet zo veel, zodat 

je ze niet doormidden snijd. Zout ze in met weinig zout en grote peperkorrels in een schaal. 

Leg een bodem daarop, zodat ze goed in de pekel staan. Wanneer men ze wil gebruiken, leg je 

ze een halve dag of nacht in het water. Kook ze totdat ze vers zijn. 
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1085 Schampinions, Swämme en Morchelen indrogen 

Neem de Schampinions, Swämme, nadat ze zo schoon zijn gemaakt als de Rischen. Knoop 

je op aan een draad en laat ze in de zon of op een warme plek drogen. Men kan hiervoor ook 

enkele vijzelen en het poeder gebruiken in pasteien, gerechten en soepen te maken. De 

Morchelen moeten goed gedroogd worden en wanneer men deze zaken wil gebruiken, moet 

men ze enige tijd in koud en erna in warm water koken. 

1085a Schampinions of Piltzen inpekelen, zoals je ook met Svamme kan doen 

Neem ze als ze een nacht gewassen zijn, spoel ze af, schil ze en maak ze nog een keer schoon. 

Doe ze in water met zout. Hierna droog je ze goed af. Laat ze koud worden. Hierna leg je ze 

in een Geschir, nadat je veel hebt. Neem dan vervolgens half witte wijn en half wijnazijn. Leg 

daarin een hele kruidnagel, nootmuskaat, foelie en stukjes gember. Dit is goed ingekookt en 

erna koud laten worden en dat eroverheen gegoten en met iets erbovenop bezwaard. Deze kan 

met achteraf ook uitknijpen (van al het vocht). 
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Bijlage 2, Recepten in tabelvorm 

De 4 categorieën 

1. Hoe kan de paddenstoel worden klaargemaakt? 

2. Recept dat paddenstoel gebruikt als toevoeging aan het geheel 

3. Culinaire vrijheid: kan een paddenstoel toevoegen als je dat zou willen 

4. Recept met paddenstoel in de hoofdrol 

Receptnummer Wat wordt er gemaakt Met welke 

paddenstoel 

Categorie recept 

0015 Pastei Morchelen of 

Swähme 

2 

0016 Pastei Morchelen, 

Schampinions 

2 

0032 Pastei Morchelen, 

Hanekamme 

2 

0034 Pastei Morchelen 2 

0039 Pastei Morchelen 2 

0040 Pastei Schampinions, 

Hanekamme 

2 

0042 Pastei Morchelen 2 

0063 Pastei Schampinions 2 

0072 Pastei Schampinions 2 

0087 Pastei Morchelen 2 

0092 Pastei Morchelen, 

Hanekamme 

2 

0093 Pastei Hanekämme, 

Erdtswamme, 

Swame, 

2 

0108 Pastei Schampinions 2 

0123 Pastei Morchelen 2 

0125 Pastei Morchelen 2 

0136 Pastei Schampinions 2 

0138 Pastei Morchelen 3 
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0140 Pastei Schampinions 2 

0141 Pastei Morchelen 2 

0160 Pastei Morchelen 2 

0173 Pastei Schampinions 2 

0175 Pastei Morchelen 2 

0177 Pastei Schampinions 2 

0182 Pastei Morchelen 2 

0184 Pastei Schampinions of 

Rischen 

2 

0187 Pastei Morchelen 2 

0196 Pastei Schampinions of 

Morchelen 

2 

0202 Pastei Morchelen 2 

0212 Pastei Schampinions 2 

0213 Pastei Morchelen 2 

0226 Pastei Morchelen, 

Hanekamme 

2 

0231 Pastei Schampinions 2 

0248 Pastei Schampinions 2 

0268 Pastei Schampinions, 

Morchelen, Rischen 

2 

0282 Pastei Morchelen Genoemd in titel 

maar niet in recept 

0290 Pastei Schampinions 2 

0293 Pastei Schwäme of 

Rischen 

2 

0298 Pastei Schampinions 2 

0301 Pastei  Morchelen 2 

0321 Pastei Erdtswämme 2 

0324 Pastei Schampinions 2 

0325 Pastei Pulsen of 

Schampinions 

2 

0326 Pastei Schampinions 2 
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0329 Pastei Morchelen 2 

0331 Pastei Schampinions 2 

0332 Pastei Swämme 2 

0339 Pastei Morchelen 2 

0362 Pastei Schampinions 2 

0369 Pastei Morchelen of 

Schampinions 

2 

0378 Pastei Morchelen 2 

0384 Pastei Morchelen 3 

0401 Pastei Morchelen 2 

0402 Pastei Schampinions 2 

0411 Pastei Morchelen of 

Schampinions 

2 

0421 Pastei Morchelen 2 

0422 Pastei Schampinions 2 

0425 Pastei Rischen, Pefferling, 

Schwame, 

Schampinions 

2 

0432 Pastei Morchelen 2 

0515 Paddenstoelkoeken Erdtschwäme, 

Schampinions 

4 

0653 Eierkoek Erdswämme 4 

0875 Potagie Morchelen 2 

0876 Soep Rischen 3 

1062 Schampinions Schampinions 1 

1063 Schampinions met saus Schampinions 1 

1064 Schampinions Schampinions 1 

1065 Ragout Schampinions 4 

1066 Schampinions Schampinions 1 

1067 Schampinions Schampinions 1 

1068 Schampinions Schampinions 1 

1069 Rischen, Grusyng, 

Pfefferlingen 

Rischen, Grusyng, 

Pfefferlingen 

1 
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1070 Rischen, Morchelen Rischen, Morchelen, 

Schampinions 

1 

1071 Erdt- en Mooszschwame, 

Morchelen 

Erdt- en 

Mooszschwame, 

Morchelen, 

Schwame 

1 

1072 Gevulde paddenstoel Erdtschwämme, 

Schwamme 

4 

1073 Schwamme Schwamme, Rischen 1 

1074 Gevulde paddenstoel Morchelen 4 

1075 Paddenstoel met ei Morchelen 4 

1076 Morchelen Morchelen 1 

1077 Ragout Morchelen 4 

1078 Morchelen, Steinmorchelen Morchelen, 

Steinmorchelen 

1 

1080 Gevulde paddenstoel Morchelen 4 

1081 Morchelen Morchelen 1 

1082 Morchelen Morchelen 1 

1083 Schampinions, Rischen Schampinions, 

Rischen 

1 

1084 Schampinions, Rischen Schampinions. 

Rischen 

1 

1084a Rischen Rischen 1 

1085 Schampinions, Swämme. 

Morchelen 

Schampinions, 

Swämme, 

Morchelen 

1 

1085a Schampinions. Piltzen Schampinions. 

Piltzen, Rischen, 

Schwamme 

1 
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Bijlage 3, Bodemkaart gemaakt in GIS van Noordoost-Groningen 
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Bijlage 4, Voorkomen ingrediënten in paddenstoelrecepten 

Groen gemarkeerd: Uitblinkers in hun categorie 

Ingredienten in Occa's Recepten in combinatie met paddenstoelen 

   

Soort ingrediënt Naam Aantal keer voorkomen 

Vlees(producten) Spek 20 

 Kalfs-/rundvlees 13 

 Rundermerg 13 

 Orgaanvlees 12 

 Hertenvlees 6 

 Dierbotten  5 

 Lamsvlees 3 

 Varkensvlees 2 

 Hazenvlees 1 

Gevogelte Korhoen/Auerhaan 8 

 Hanenkam 4 

 Hanenballen 3 

 Duiven 2 

 Kipkuiken 2 

 Kalkoen 2 

 Bosvogels 2 

 Kramsvogel 2 

 Pauw 1 

 Fazant 1 

 Patrijs 1 

Vlees anders Slakken 4 

 Kikvors 1 

 Schildpad 1 

Bewerkt vlees Worstjes 1 

Vis-, zee en riviersoorten Kreeft 8 

 (Kroes)karper 7 

 Stokvis 1 

 Steur 1 

 Zalm 1 

 Grondel 1 

 Snoek 1 

 Rivierkreeften 1 

 Snepen 1 

Zoute (zee) smaakmakers Oesters 9 

 Ansjovis 1 

Zuivel en eieren Boter 83 

 Hardgekookte eidooier 36 

 Eidooiers 28 

 Eiwitten 9 

 (Zoete) room 9 

 Hele eieren 5 

 Melk 3 
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 Amandelroom 1 

 Verse Kaas 1 

Deeg(achtige) producten Pastei-deeg 67 

 Brood 29 

 Beschuit 9 

 Roux 7 

 Meel 6 

 Schwädergies 4 

 Roggebrood 1 

Noten, pitten, vruchten Kastanjes 2 

 Rozijnen 2 

 Pijnboompitten 1 

 Dadels 1 

Bouillon en smaakmakers Vleesbouillon 63 

 Vleessap van braadstuk 17 

 Wijn 14 

 Hoenbouillon 11 

 Erwtenbouillon 7 

 Azijn 7 

 Wijnazijn 7 

 Bloed 6 

 Verjus 1 

Citrus Citroen 24 

 Gezouten limoen 10 

 Pomerens 7 

 Limoensap 1 

Kruiden Peper 67 

 Nootmuskaat 63 

 Foelie 56 

 Zout 56 

 Groene peterselie 41 

 Kruidnagels 39 

 Groene tijm 31 

 Groene salie 12 

 Laurierbladeren 7 

 Verse rozemarijn 4 

 Gember 4 

 Jeneverbessen 4 

 Kaneel 2 

 Suiker 1 

 Dille 1 

 Dragon 1 

 Majoraan 1 

Groente en fruit Ui 32 

 Artisjokbodem 11 

 Groene erwten 9 

 Peterseliewortel 5 

 Asperges 4 
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 Prei 2 

 Suikerwortelen 2 

 Druiven 1 

 Kruisbessen 1 

 

Groen gemarkeerd: hoogste in eigen categorie, uitgezet tegen de gehele lijst 

Meest voorkomende ingrediënten in totaal 

Naam Aantal keer voorkomen 

Boter 83 

Pastei-deeg 67 

Peper 67 

Vleesbouillon 63 

Nootmuskaat 63 

Foelie 56 

Zout 56 

Groene peterselie 41 

Kruidnagels 39 

Hardgekookte eidooier 36 

Ui 32 

Groene tijm 31 

Brood 29 

Eidooiers 28 

Citroen 24 

Spek 20 

Vleessap van braadstuk 17 

Wijn 14 

Kalfs/rundvlees 13 

Rundermerg 13 

Orgaanvlees 12 

Groene salie 12 

Hoenbouillon 11 

Artisjokbodem 11 

Gezouten limoen 10 

Oesters 9 

Eiwitten 9 

(Zoete) room 9 

Beschuit 9 

Groene erwten 9 

Korhoen/Auerhaan 8 

Kreeft 8 

(Kroes)karper 7 

Roux 7 

Erwtenbouillon 7 

Azijn 7 

Wijnazijn 7 

Pomerens 7 

Laurierbladeren 7 
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Hertenvlees 6 

Meel 6 

Bloed 6 

Dierbotten  5 

Hele eieren 5 

Peterseliewortel 5 

Hanenkam 4 

Slakken 4 

Schwädergies 4 

Rozemarijn 4 

Gember 4 

Jeneverbessen 4 

Asperges 4 

Lamsvlees 3 

Hanenballen 3 

Melk 3 

Varkensvlees 2 

Duiven 2 

Kipkuiken 2 

Kalkoen 2 

Bosvogels 2 

Kramsvogel 2 

Kastanjes 2 

Rozijnen 2 

Kaneel 2 

Prei 2 

Suikerwortelen 2 

Hazenvlees 1 

Pauw 1 

Fazant 1 

Patrijs 1 

Kikvors 1 

Schildpad 1 

Worstjes 1 

Stokvis 1 

Steur 1 

Zalm 1 

Grondel 1 

Snoek 1 

Rivierkreeften 1 

Snepen 1 

Ansjovis 1 

Amandelroom 1 

Verse Kaas 1 

Roggebrood 1 

Pijnboompitten 1 

Dadels 1 

Verjus 1 
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Limoensap 1 

Suiker 1 

Dille 1 

Dragon 1 

Majoraan 1 

Druiven 1 

Kruisbessen 1 
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Bijlage 5, recepten uit verschillende kookboeken met paddenstoelen 

 

21. Pottaggie van ghesouten kampernoellien. 

Sett de campernoellien te weycke, den tyt van acht uren, maer verandert dickmael van schoon 

water, ‘t leste water sy lauw, ende proeft, oft sy ontsouten syn, met den vingher. Ontsouten 

synde snytse in cleyn stucxkens, doetse in eenen pot met olie daerby, naer discretie, van de 

beste die men vinden can, doetter by een weynich ayuns, cleyn gestooten, oft gehackt, laetse 

soo stoven van langher hant, met wat peper, canneel ende saffaraen, ende als het bynaer 

volcomentlyc sal ghestooft wesen, doetter een weynich amandelmelck by, ghemengt met wat 

verjuys, ende een handtsvolleken gedroocht cruyt, met wat corenten, ende laet het dan voorts 

stoven, dient het dan ter tafelen, met wat suycker, ende canneel daerover.293 

 

65. Diversche soorten van vulsels om alle gedierte ende gevogelte te vullen, die men aen 

den spit braden wilt. 

Men mach oock nemen vier pont speckx, ende soo vele mager, oft hamelenvlees, ooc 

verckenvlees, maer alleen het mager, sonder vel, oft senuwen daeronder, ende daerby 

geroockt vlees wel gewentelt in de specerye, gelyck voren, daerby vier oncen rosynen ende 

sommige bodemen van artichocken gesneden in stuxkens, oft in plaetse van dien, 

campernoellien, oft tartuffels cleyn gesneden. 294 

 

104. Toerte van campernoellien. 

Neempt de campernoellien, waschtse wel schoon, laetse dan staen weycken een quartier urs 

lanck, opdat beter van het sant moghen gesuyvert worden, belegt u panne eersten met wat 

geraspten kese, ende wat gestooten munte, ende maggioleyn, ende hier ende daer merch, 

strooter dan over suycker, canneel, peper, nagelen, noten, leght dan de campernoellien boven 

op, ende noch dan wederom kese, groen cruyt, specerye, ende merch als vooren, douwtter dan 

sap van oragnen over ende verjuys, deckt het met deech als voren. 295 

 

105. Toerte van tartoeffels.  

 
293 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.14 
294 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.22 
295 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.33 
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Neempt de tartoeffels, waschtse wel schoon, ende kuystse wel van ‘t sant, laetse sieden in 

wyn, rechs een walleken op, oft ooc in wat hamelensop, oft laetse wat braden onder 

d’asschen, totdat half genoech syn, snydtse en stucxkens, ende wilt ghy, doetter wat swesers 

by, oft wat campernoellien, wat munte ende maggioleyn gescherft, ende merch, bestroot met 

peper, canneel, naghelen, noten, suycker, ende sap van oragnen; legt het dan in deech als 

voren. 296 

 

106. Toerte van bodemen van artichocken, ende cardoenen.  

Neempt d' artichocken in hunnen bequaemsten tyt, laetse sieden in vleessop, oft ooc in water 

met wat souts, maecktse dan schoon, doet de bladeren, ende ‘t haer af, soodat u niet dan de 

bodemen en blyft, snytse in langhe stucxkens, ende leghtse in deech met deselfde compositie, 

als voren van de campernoellien verhaelt is, ende disgelyckx ooc de cardoenen. 297 

 

137. Toerte van bodemen van artichocken ende cardoenen.  

Laet d'artichocken sieden in vleessop, oft in water, met wat souts, neempt[p.113]se dat uut 

ende maecktse schoon, te weten, doet de bladeren altemael daeraff ende ooc ‘t haer, soodat u 

niet en blijft als de bodemen, captse cleynachtich, ende laetse wat stoven, oft fruyten in de 

boter, doetter by merch, boter, ende een weynich geraspt broot, peper, canneel, suycker, 

munte, margeleyn ghestooten oft gescherft, men mach er ooc campernoellien by doen, want 

comen in denselfden tyt, maeckt u toerte als voren. Op deselfde maniere maeckt men toerten 

van cardoenen, ende ooc van tartuffels ende andere. 298 

 

156. In den eersten, hoe men pasteyen van kalfsswesers backt.  

Neempt de swesers vers, soo haest als het calf geslagen is, wascht wel schoon met divers 

schoon water, totdat van allen het bloet, dat gemeynelijc mede brenghen, ghesuyvert syn, 

snytse dan in grootachtighe stucken, ende bestrootse met wat peper, ende canneel naghelen 

ende noten, neempt dan speck halff magher, halff vet, ende snyt het in stucxkens als 

terrelingen, ende doet daerby ossenmerch, oft in plaetse van dien, calfsnieren cleyn ghehackt, 

te weten, het vet van de voorseyde calfsnieren, hebt dan u pastey casse ghereet, van 

denselfden deech als vooren verhaelt is van de toerten. De grootte sal altoos wesen naer 

discretie ende naer de quantiteyt van ‘tghene daerin te legghen hebt, belegt uwen bodem met 

 
296 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.33 
297 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.33 
298 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.39 
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merch, oft met het voorseyde ghehackt vet, ende daerby dan wat van het speck, daerop dan de 

swesers, ende daerop wederom merch ende speck, ende daerover stekelbesien, oft onrijpe 

druyven, oft correnten, naer den tyt. De swesers mach men eersten een walleken laten op 

sieden, ende dan snyden als voren. In plaetse van swesers mach men nemen tartuffels, oft 

campernoellien. 299 

 

Pour faire tourte de fonge 

Prennez des fonges qui soyent bien cuites, & les hachez comme trippes, & les fricassez 

dedans le beurre, puis prénez quatre onces de fromage raspé, vne petite poignée de mente & 

mariolaine, ensemble haché bien menu, & meslez tout ensemble, & faictes tourte, & iettez 

encor du beurre fondu par dessus.Om paddestoelentaart te maken. 

Neem gaar gekookte paddestoelen, hak ze fijn zoals pens (?), en smoor ze in boter. Neem dan 

vier ons geraspte kaas en een handjevol fijngehakte munt en majoraan, en meng dit 

goed.Maak een taart en doe er nog gesmolten boter over.300 

 

Franse champignonpastei 

Champignons d’ une nuyt sont les meilleurs, et sont petiz, vermeilz dedens, cloz dessus. Et les 

couvient peler, puis laver en eaue chaude et pourboulir. Qui en veult mectre en pasté, si y 

mette de l’uille, du frommage et de la pouldre. Item, mectez les entre deux plats sur charbons, 

et mectez ung petit de sel, du frommage et de la pouldre. L’en les treuve en la fin de may et en 

juing. 

Champignons van één nacht oud zijn de beste, als ze klein zijn, rood van binnen en met 

gesloten kop. Men moet ze pellen, dan wassen in warm water en koken. Wie ze in een pastei 

wil doen, doet er olie bij, kaas en specerijen. Item, doe ze tussen twee schotels op houtskool, 

en doe er wat zout bij, kaas en specerijen. Men vindt ze eind mei en juni.301 

 

Cock Bouck Kampernoeljes 

Maak de paddenstoelen goed schoon. Kook de zwammen vervolgens op zodat ze hun sap 

vrijlaten. Stoof vervolgens de kampernoeljes met boter, vleesbouillon, basilicum, verse 

peterselie en druiven.302 

 
299 Magirus, A. (1612). Koocboec oft Familieren Keukenboec. P.42 
300 de Casteau, L. (1604), Ouverture de cuisine (facsimile editie Herman Liebaers, Léo Moulin, Jacques Kother, 
Antwerpen/Brussel, 1983) 
301 Brereton, G.E., Ferrier, J.M. (1981), Le Menagier De Paris: A Critical Edition. Oxford. 
302 Braekman, W.L. (1995) Een Antwerps kookboek voor “ leckertonghen”. Antwerpen. P.75 
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14. Gestoofde Champignons, hoe men die toebereiden zal. 

Neemt Champignons, verleest ze ter degen, en draagt zorg dat 'er geen bedorvene onder 

komen; legt ze in het water uittetrekken; kookt ze dan op om haar het water te doen uitgeven, 

en laat ze verleken; dit gedaan zynde zo legt men ze in een stoofpan of Casserol, daar men 

versche booter; wat gehakte petercelie, zout en peper by doet, ook doet men 'er wel wat 

Schaapenat by; en als ze gaar zyn dan drukt men 'er Limoensap over uit, is zeer goed.303 

 

Recepten van Fransiscus van Sterbeeck zijn door Marleen Willebrands en Arno van ’t Hoog 

vernederlandst en gemoderniseerd: 

 

Paddenstoelen in olie (moderne versie) 

500 g weidechampignons, olijfolie, chilipepers, 3 dl witte-wijnazijn, 1,5 dl water, 0,5 el zout, 

2 laurierblaadjes, 2 hele kruidnagelen 

De paddenstoelen schoonmaken en in dikke plakken of stukken snijden. Alle ingrediënten van 

de zout-azijnoplossing in een roestvrijstalen pan doen en aan de kook brengen. De 

paddenstoelen toevoegen en circa 5 minuten koken, afhankelijk van de grootte. Goed laten 

uitlekken, maar ze niet aanraken, omdat ze nu gesteriliseerd zijn. De zwammen uitspreiden 

over een brandschone doek. Laten afkoelen en in enkele uren opdrogen. Intussen met 

kokendheet sodawater een glazen pot van 500 ml inhoud en het deksel schoonwassen, goed 

naspoelen met kokendheet water en laten afkoelen. Enkele paddenstoelen met een schone 

lepel in de pot scheppen en bedekken met een laagje olijfolie. Steeds dezelfde lepel 

gebruiken. Voorzichtig doorroeren. Dit enkele malen herhalen tot de pot vol is. Desgewenst 

voor de smaak een chilipeper toevoegen. Na minimaal een maand zijn de ingelegde 

paddenstoelen te gebruiken. Een geopende pot snel leegeten. 304 

 

Paddenstoelen aladobi (moderne versie) 

500 gram boleten, 3 dl witte-wijnazijn, 1,5 dl water, 2 verse groene pepers, 1 tl zwarte 

peperkorrels, 3 laurierblaadjes, 3 schijfjes mierikswortel, 4 hele kruidnagels, schijf citroen 

 
303 De volmaakte Hollandsche Keukenmeid (1746) p.72-73 van het origineel. 
304 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.73 
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Wijnazijn en water met alle specerijen in een roestvrij stalen pan met gesloten deksel zachtjes 

tegen de kook aanbrengen. Niet laten koken! Vuur uitzetten en de gesloten pan drie uur laten 

staan, zodat de kruiden kunnen intrekken. Daarna de kruidenazijn zeven. 

Paddenstoelen schoonmaken, in schijfjes snijden (kleine exemplaren heel laten) en kort koken 

in een bodempje water met zout en een schijfje citroen. Daarna laten uitlekken. Met 

kokendheet sodawater een glazen pot van 500 ml inhoud en het deksel schoonwassen, goed 

naspoelen met kokendheet water, laten afkoelen en vullen met de voorgekookte 

paddenstoelen. De gezeefde kruidenazijn koud over de paddenstoelen gieten. Indien nodig 

met koud water aanvullen. De pot afsluiten en ten minste tien dagen laten staan voor gebruik. 

De gesloten pot af en toe omschudden. Laat de paddenstoelen uitlekken alvorens te serveren 

en sprenkel er dan wat olie overheen. 305 

 

Paddenstoelenpastei (moderne versie) 

Het deeg: 400 g bloem, 200 g boter, 1 eidooier, 5 g zout, 1 dl koud water, 1 ei voor afwerking 

De vulling: 200 g zwezerik, 3 mergpijpen, 400 g gemengde kampernoeljes, 8 oesters, 6 

ansjovisfilets, boter, 3 takjes oregano, ruim peterselie, 2 teentjes knoflook, peper, zout, 5 

eidooiers, 0,5 dl versjus 

Deeg: meng alle ingrediënten door elkaar. Voeg zo veel water toe totdat er een samenhangend 

deeg ontstaat. Rol het deeg uit in een grote lap, vouw op en bewaar koud tot gebruik. 

Vulling: Zwezerik blancheren d.w.z. opzetten met zo veel koud water dat hij onder staat, aan 

de kook brengen, afgieten en afspoelen. Daarna in zo veel heet water, dat ze juist onder staan, 

met zout bijna gaarkoken in 15 minuten. Laten afkoelen, vet en vellen verwijderen en de 

zwezerik in plakken snijden. 

Mergpijpen in circa 15 minuten gaarkoken in water of het kooknat van de zwezerik. Laten 

afkoelen, het merg eruit halen en in plakjes snijden. Oesters openmaken en kort blancheren: 

met koud water aan de kook brengen, direct afgieten en laten uitlekken. Paddenstoelen 

schoonborstelen, halveren of in plakken snijden en bakken in hete boter of olijfolie. Op het 

laatst uitgeperste knoflook toevoegen en even laten meefruiten.  

Gebakken paddenstoelen vermengen met gehakte peterselie, oregano, in stukjes gesneden 

ansjovis, peper en zout. 

Rol het deeg uit tot een grote lap. Pasteivorm invetten met boter en met het deeg bekleden. 

Aan de randen 2 cm laten overhangen. De bodem bedekken met de helft van het 

 
305 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.74 
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paddenstoelenmengsel. De helft van de plakjes merg erop leggen. Plakken zwezerik als een 

waaier erover uitspreiden. Oesters daaroverheen verdelen. Peper en zout naar smaak 

toevoegen. Bedekken met de rest van het paddenstoelenmengsel en de resterende 

mergplakjes. Eidooiers met verjus schuimig kloppen en over de vulling gieten. Het 

overhangende deeg naar binnen vouwen en bestrijken met eiwit. Het geheel met een deegflap 

afsluiten, iets groter dan de vorm en bij de randen instoppen. De rand rondom stevig 

aandrukken met de uiteinden van de platte tanden van en vork, zodat er streepjes ontstaan. 

Een gaatje in het deksel uitsteken met een appelboor. De bovenkant versieren met deegresten 

en met een geklopte eidooier bestrijken. Pastei in een warme oven gaarbakken circa drie 

kwartier. 306 

 

Een paddenstoelentaart zonder korst (oude versie) 

Bekleed de bodem van een taartpan dik met boter en bekleed de bodem met de hele hoedjes 

van verse paddenstoelen, dicht opeen, met de holle kant naar boven. Hak de steeltjes klein en 

vermeng die met marjolein, peterselie, knoflook, geraspte Hollandse kaas, geklopte eieren en 

olie. Breng dit op smaak met peper en zout. Giet dit mengsel over de paddenstoelhoedjes. Dek 

de pan toe met een deksel en bak de taart kort op hoog vuur. Daarna op zacht vuur nastoven. 

307 

 

Pannenkoeken met paddenstoelen (oude versie) 

Neem fijngehakte paddenstoelen en vermeng die met verse kwark of ricotta, losgeklopte 

eieren, peper en zout. Bak grote of kleine koeken in een koekenpan met boter. 308 

 

Frikadellen van paddenstoelen (oude versie) 

Hak de paddenstoelen klein. Meng erdoorheen: fijngehakte zwezerik en gekookte 

rundermerg, twee à drie eidooiers om samenhang te geven, beetje knoflook, peper, 

nootmuskaat, gemalen foelie en zout. Kneed dit door elkaar en maak er balletjes van. Kook 

die in bouillon en stoof ze na in boter. 309 

 
306 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.77 
307 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.79 
308 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.79-80 
309 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.80 
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Potagie van paddenstoelen (moderne versie) 

25 g gedroogde boleten, 350 verse kampernoeljes, scheut witte-wijnazijn, 5 dl bouillon, 

gemalen zwarte peper, poeder van kruidnagel en gember, zout, boter, olie, 4 sneden 

plaatbrood, peterselie 

Gedroogde zwammen goed fijnmalen in een vijzel. Het poeder vermengen met azijn, 

bouillon, zout en specerijenpoeder tot een dunne pap. De pap met wat boter zachtjes 

opwarmen tot een zeer dunne saus. Eventueel wat bouillon toevoegen. Verse paddenstoelen in 

stukken snijden en bakken in een pan. Op smaak brengen met peper, zout en gehakte 

peterselie. Saus afproeven. Het brood roosteren in een grill. Het brood in vier borden leggen 

en daaroverheen de dunne saus gieten, dat het brood goed doorweekt raakt, en dan de 

gebakken paddenstoelen erop scheppen. Garneren met fijngehakte peterselie. 310 

  

 
310 Willebrands, M. (2006). Traktaat van de kampernoeljes, genaamd duivelsbrood door Franciscus van 
Sterbeeck (1668) : een paddenstoelentraktaat uit de zeventiende eeuw. P.81 
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