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Er wordt gebeld. Een man doet open en hij ziet twee  
heren voor de deur op het stoepje, beiden gekleed in 

een beige gabardine regenjas. De een heeft een klembord 
met papieren in zijn linkerhand. De ander draagt niet de te 
verwachten gleufhoed, maar een wat versleten jagershoedje 
met een klein harenkwastje en een kleurige blikken button 
van een paddenstoeltje dat op de band is vastgeprikt. ‘Goe-
demiddag, bent u de bewoner van dit adres?’ ‘Ja.’ ‘Dan bent 
u de heer Overweg, als het goed is.’ ‘Dat klopt.’ ‘Is deze tuin 
ook van u?’, vraagt het klembord terwijl hij met zijn vrije 
arm een zwaaibeweging maakt in de richting van de zich 
achter hem bevindende voortuin. ‘Ja natuurlijk, ik woon 
hier toch.’ ‘Ah, dat is mooi. Wij hebben geconstateerd dat er 
zich in uw voortuin onder de eikenboom enkele padden-
stoelen bevinden. Althans, dat heeft de Dienst Opsporing 
en Reiniging van onze inspectie geconstateerd tijdens een 
verkennende schouwronde afgelopen vrijdag.’ ‘Oh, dat kan 
best hoor, weet ik veel.’ ‘En wij hebben het zojuist ook zelf 
gezien. Onder uw eik staan enkele exemplaren van de Ama-
nita muscaria. Bent u daarvan op de hoogte?’ ‘De wat?’ ‘De 
Amanita muscaria, meneer, dat is de bekende vliegenzwam. 
De soort wordt gekenmerkt …’ ‘Ja, ja, door de rood-met-
witte-stippen hoed, dat weet een kind.’ ‘Inderdaad, dat 
weet een kind. Dan weet u ook dat dat verboden is. Kunt u 
uitleggen voor welk doel u deze verboden middelen in uw 
tuin kweekt? Is dat met het oogmerk ze te verhandelen, is 
het voor eigen gebruik of dat van uw vrienden en kennissen 
danwel familieleden?’ ‘Pardon?’ ‘Meneer Overweg, we pra-
ten toch geen Chinees? Wij willen gewoon van u weten met 
welk oogmerk u deze spullen verbouwt. Meer niet. U kunt 
ook gewoon toegeven dat u ze kweekt.’ ‘Ja, ik kweek ze niet, 
nou ja, dat wil zeggen, ze komen elk jaar spontaan op onder 
mijn eikenboom en ik vind dat prachtig. Zulke mooie pad-
denstoelen zie je niet elke dag.’ ‘Nou, wij wel hoor’, pareert 
het klembord ad rem. 
   ‘Heeft u een kind?’ vraagt plotseling de jagershoed die 
tot nu toe had gezwegen. ‘Ja, twee.’ Mompelend pakt 
het hoedje het klembord uit de handen van zijn collega, 
bladert enkele vellen verder en vult in: “2” Het is even stil. 
‘Twee kinderen dus. Komen die wel eens in de buurt van 
de voortuin?’ ‘Ja natuurlijk, elke dag, wel honderd keer. Ze 
spelen er en de fietsen staan in het schuurtje naast de eik.’ 
‘Hmm.’ Weer is het even stil. ‘U bent er, neem ik aan, van 
op de hoogte dat het in bezit hebben, subsidiair het onder 
zich hebben, van zowel verse als gedroogde exemplaren van 
de Amanita muscaria verboden is?’ ‘Wat?’ Overweg begint 
lichtelijk kregel te worden van de ondervraging. ‘Ja meneer, 
in gevolge de Algemene Maatregel van Bestuur nummer 
2008-3456-B van het Ministerie van Normen en Waarden 
is het in bezit hebben, subsidiair het onder zich hebben, van 
exemplaren van de Amanita muscaria verboden. Dat steekt 
temeer daar er zich in uw woning klaarblijkelijk minderjari-
ge kinderen bevinden, die uit de aard van hun minderjarig-
heid niet over het vermogen beschikken om onderscheid te 
maken tussen eenvoudige voor consumptie geschikte en als 

zodanig goedgekeurde champignons en zogenoemde pad-
do’s. De exemplaren in uw voortuin vallen onder de noemer 
paddo’s, als zodanig gedefinieerd door de minister in zijn 
zojuist genoemde AMVB en om die reden bent u strafbaar. 
Uw gedrag is gevaarlijk, het is bovendien een slecht voor-
beeld voor uw kinderen.’ ‘Ik begrijp hier helemaal niks van’, 
stamelt Overweg licht beduusd over zoveel ambtelijk jargon. 
‘Ja meneer, dat zeggen ze allemaal. Maar ondertussen bent u 
wel bezig met het in uw bezit hebben van verboden spullen. 
Wij constateren dat het u kennelijk ook niet interesseert, 
althans, u wekt niet de indruk dat u zich schaamt voor uw 
delict.’ ‘Delict??!’ Overweg wordt giftig. ‘Tja meneer, deze 
objecten zijn zwaar hallucinerend, ze vallen direct onder 
de Opiumwet en dat is maar goed ook. Vroeger werden ze 
door heksen en tovenaars gegeten en de werking ervan is zo 
sterk, dat die tovenaars hun ochtendurine bewaarden voor 
geval van nood. Dan konden ze door dat te drinken nog 
high worden als de paddo’s zelf al lang op waren. Die lui 
zaten de hele dag als debielen stoned te wezen. Die kabouter 
die de hele dag heen en weer zat te wippen, u denkt toch 
niet dat dat gewip op een grote paddenstoel zomaar kwam. 
Nee meneer, die kabouters uit dat liedje waren zo stoned 
als een kanon. Het is gewoon een opiaat. Het is crimineel, 
volgens de Minister ook.’ De rechter regenjas wordt kort-
ademig van zoveel tekst. Overweg staat perplex.
   Dan wordt de jagershoed, die het klembord weer heeft 
teruggegeven aan zijn collega, nog formeler. ‘Meneer Over-
weg, wij constateren dat u in het bezit bent van minstens 
drie exemplaren van de Amanita muscaria. U ontkent dat 
niet en u ontkent ook niet dat u deze spullen kweekt en 
daar zelfs genoegen aan ontleent. U verschaft bovendien on-
derdak aan één of meerdere, naar u zelf zegt twee, minderja-
rigen en daarmee brengt u de volksgezondheid in nog groter 
gevaar. Wij zijn gedwongen u een schikking aan te bieden 
van 750 euro voor elke paddo die zich onder u bevindt, en 
een dwangsom op te leggen van 1500 euro voor iedere dag 
dat er weer paddo’s onder uw eik, subsidiair in uw tuin, 
gevonden worden. De zich thans in uw tuin bevindende 
exemplaren zullen vanmiddag nog door de Dienst Opspo-
ring en Reiniging van ons ministerie worden geruimd, de 
kosten daarvan zijn voor u. Wij wensen u verder nog een 
fijne dag. Oh, en als ik u nog een tip mag geven, haal die 
vetbollen voor de vogeltjes ook maar weg uit de eikenboom, 
daar kan zaad van de Cannabis sativa inzitten’.[]

Deze column is geschreven naar aanleiding van een toeval-
lige samenloop van feiten: het besluit van het Ministerie van 
WVC om in een vlaag van rentmeesterschap het bezit van 
doodgewone paddenstoelen in de tuin te verbieden, en het 
verschijnen van het boek Vliegenzwammen op het Rapen-
burg. Paddenstoelen in de binnenstad van Leiden, geschreven 
door Hans Adema, uitgeverij Ginkgo, ISBN 
978 90 71256 05 9. Het schitterend geïllustreerde boek is 
hierbij aanbevolen!

Paddenstoelen onder de eik
Column

c o l l .  N M R
1 6  V  1 9 8 8

Westzeedijk 

R o t t e r d a m


