Inleiding
In het eerste deel van dit document staan de straten die
vernoemd zijn naar bomen en struiken centraal. De meeste
liggen in de wijk - De Laar - die in de jaren vijftig van de vorige
eeuw bebouwd is. Een uitzondering vormt de Lindelaan, deze
straat ligt daar buiten. In de meeste straten werden de bomen
waar zijn naar vernoemd zijn ook daar aangeplant. In een aantal
straten staan die er nog, zoals in de Platanenweg. In een paar
straten zijn ze nooit aangeplant of zijn weer verdwenen. De
wetenschappelijke naam van de boom die in de straat en op de
foto staat, wordt vermeld.
Daarna worden drie straatnamen besproken die een link hebben
met de geschiedenis van Bennekom.1
Tenslotte worden de straten in de wijk Halderbrink (1978 - 1984)
besproken. Deze wijk is aangelegd op weilanden en de bloemen,
waar de straten naar zijn vernoemd, kwamen hier in het verleden
voor volgens Prof. Dr. Ir. P. Zonderwijk (1924 - 2006). De straten
vernoemd naar bloemen, vormen dus een staalkaart van de
soorten die tot halverwege de vorige eeuw in de weilanden in
Bennekom voorkwamen. Van elke soort is een illustratie
opgenomen met een paar wetenswaardigheden, zoals uitspraken
van etymologen over de herkomst van de naam, het gebruik in
de geneeskunde en keuken, en hoe zij dichters en verhalenvertellers inspireerden.
De straatnamen zijn meestal niet vernoemd naar een plantensoort, maar naar een plantengeslacht. Veelal komen daar van
meerdere soorten in Nederland voor. In die gevallen is in dit
document gekozen om de soort te beschrijven die naar grote
waarschijnlijkheid in voormalige weilanden voorkwam.
De gebruikte illustraties zijn recent (2015) gemaakte foto’s en
illustraties uit standaardwerken (flora’s) van inheemse planten.
De teksten zijn afkomstig van o.a. sites van etymologen en
natuurvereniging, sites over gedichten en eetbare wilde planten
en het standaardwerk van Br. Aloysius: Troost der zieken.
1

In Straatnamen van Bennekom (ISBN: 90-9018414-7) beschrijft H. Gijsbertsen
de herkomst en betekenis van de straatnamen m.u.v. die met plantennamen.
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Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’
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Acacia (valse)/Robinia pseudoacacia
Naamgeving
De naam Robinia is afgeleid van de Franse botanicus Jean Robin
- tuinman aan het hof van Henri IV - die in de 17de eeuw als
eerste deze boom uit Amerika naar Europa bracht en in de tuinen
van het Louvre aanplantte. De soortaanduiding pseudoacacia
geeft aan dat de boom erg veel lijkt op de echte acacia, vandaar
de Nederlandse naam ‘valse’ acacia.
Herkenmerken
Diepgegroefde schors.
Samengestelde bladeren, die
verspreid staan. Doorns aan
de voet van de bladsteel.
Langwerpige
trossen
met
witte (vlinderbloemen).
Langwerpige bruine peulen.
De
variëteit
‘Bessoniana’
heeft bijna doornloze takken
en bloeit slechts zelden.

Gebruik
Het hout is sterk en duurzaam en is om die reden een goede
vervanger van tropisch hardhout. Een probleem is de grillige
groei, waardoor er vrijwel geen lange rechte stammen ontstaan.
De bloemen worden door mensen gebruikt voor het maken van
parfum.
De acaciahoning is gemaakt van de nectar van deze boom.
Waarschuwing
Vooral de schil en peulen zijn giftig! Voor paarden kan het eten
van de schil dodelijk zijn. Ook de zaden zijn zeer giftig voor mens
en dier.
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Betula utilis ‘Doorenbos’
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Berk/Betula spec.
Naamgeving
Volgens etymologen is het woord berk afgeleid van het
Oudindische woord ‘bharg’ wat glanzend betekent en
waarschijnlijk betrekking heeft op de witte schors. Nederlandse
plaatsen Berkel en Rodenrijs, Berkel en Berlicum zijn plaatsen
die verwijzen naar plaatsen waar veel berken groeiden.
Herkenmerken
Kenmerkend is de gladde, witte, in
krullen afbladderende schors.
De enkelvoudig bladeren staan
verspreid.
De (mannelijke) bloeiwijzen zijn
langwerpige (3-6 cm lange) hangende katjes.

Gebruik
Berkensap wordt gebruikt bij de bereiding van zalven, shampoos
en haarwater die huid en haar moeten verjongen. Men kan van
dit sap ook wijn van maken. Het sap kan worden gewonnen door
onder een wigvormige insnijding in de stam een blikje te
bevestigen.
Eenvoudige huizen werden vroeger met berkenschors, met
daarop een laag aarde, bedekt.
Volksgeloof
In de toppen van berken
komen vaak dicht opeen
gegroeide takkenbossen voor,
de
zogenaamde
heksenbezems. Deze bezems zouden
zijn
achtergelaten
door
vliegende heksen.
Ze worden veroorzaakt door
een schimmel, weten wij nu.
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Cedrus libani (in het Ericapark)
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Ceder/Cedrus spec.
Herkenmerken
Naaldvormige bladeren, in rozetjes
een de top van de twijgen.
De boom verliest zijn naalden niet in
de winter.
Rechtopstaand, tonvormige kegels.

Gebruik
Cederhout is in de oudheid gebruikt om schepen te bouwen.
Cederhout wordt gebrand voor de aangename geur en in tempels
om de goden gunstig te stemmen.
Sinds het eind van de 17de eeuw wordt in Nederland deze soort
aangeplant in parken en tuinen. De boom is door zijn groeiwijze
ongeschikt als straatboom.
De ceder
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats meesmuilt ge, sintels, schillen,
en schimmel die een blinde muur aanrandt,
er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er, zeg ik en mijn stem gaat trillen,
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
niet te benaderen voor noodlots grillen,
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.
Han G. Hoekstra (1906 – 1988)
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Sambucus nigra
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Vlier (gewone)/Sambucus nigra
Herkenmerken
De schors heeft ‘pukkels’: de
lenticellen. Dat zijn openingen in
de kurklaag waardoor lucht de
struik in- en uitgaat.
De vlier heeft samengestelde,
tegenoverstaande bladeren.
De bloeiwijze een tuil met witte
bloempjes.

Gebruik
De bloemtuilen ven de gewone vlier kan men gedompeld in
pannenkoekdeeg in olie frituren tot een smakelijk (bij)gerecht.
Je kunt er ook limonadesiroop van maken.
Gekneusde vlierbladeren houden de vliegen en muggen op een
afstand.
Hij is als laanbeplanting ongeschikt en dus ook niet in De Vlier
aangeplant.
Volksgeloof
Een kruis van vlierenhout, vastgemaakt aan de stal, houdt het
kwaad buiten.
Geplant bij huis of schuur werkt de vlier als een bliksemafleider
en brengt daarenboven zegen over de bewoners. Maar pas op:
hak hem niet om, want dan verbreek je die zegen! Daarbij komen
dan de geesten die met de struik verbonden zijn vrij en jagen je
na. Wil je ze toch kwijt, hak ze dan om onder het uitspreken van
bezwerende spreuken en met de hoed in de hand!
Waarschuwing
De bessen van de gewone vlier kunnen beter niet rauw gegeten
worden aangezien ze licht giftig zijn. Door de bessen te koken,
kook je de giftige stoffen eruit. Dan kan je ze gerust gebruiken,
bijvoorbeeld voor jam of vlierbessensiroop.
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Quercus palustris
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Eik/Quercus spec.
Naamgeving
Een van de verklaringen van de naam is dat Quercus komt van
het Keltische ‘quer’ (fraai) en ‘cuex’ (boom).
In sommige plaatsnamen in het zuiden van Nederland en België
komt het woord eik terug bij Bergeijk, Maaseik, Eekeren en
Eekloo.
Herkenmerken
De soort is makkelijk te
herkennen in de tijd dat hij
vruchten draagt: de eikels.
Er staan geen eiken in de
verharding van de Eikenlaan,
maar wel de Spaanse aak
(Acer campester ‘Elsrijk’). Er
staan een paar (moeras)eiken
(Quercus palustris) in het gras
bij de speelplek.
Gebruik
In vroeger tijden waren eikels vooral belangrijk als varkensvoer.
De bast van de eik bevat looistoffen die gebruikt werd bij de
leerindustrie. Eikenhout heeft een zeer brede toepassing door
alle tijden heen. De vaten voor alcoholische dranken (wijn,
sherry, cognac) die hun smaak o.a. ontlenen aan looizuren zijn
gemaakt van (Europees) eiken.
Volksgeloof
Het is opvallend dat de bliksem vaker eiken treft dan andere
bomen. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat eiken grote
watervaten en een ruwe bast hebben (goede geleiders).
Als er veel eikels zijn, is er een grote kans op een lange winter
met veel sneeuw. Als de eiken hun loof lang behouden, is een
strenge winter op komst.
Bij de Germanen was de boom heilig, zij hielden er hun
vergaderingen onder.
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Acer campestre
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Esdoorn/Acer spec.
Naamgeving
Het woorddeel ‘es’ verwijst naar de gelijkenis met de vruchten
van de es. Maar voor het woorddeel ‘doorn’ is geen verklaring:
esdoorns hebben geen doorns. Acer betekent scherp en men
denkt dat dit betrekking heeft op de insnijding van het blad van
een aantal esdoorns.
Herkenmerken
De esdoorns hebben handlobbige
bladeren, die tegenover elkaar staan.
Ze hebben vruchtjes met vleugels.
In de Esdoornlaan is de Spaanse aak
(Acer campestre) aangeplant. Deze is
kleiner dan de gewone esdoorn en
daarom vaak gebruikt als laanboom.

De kurklijsten op de
takken is een kenmerk
waaraan je de Spaanse
aak kunt herkennen.

Gebruik
De (gewone) esdoorn is al eeuwen een bekende verschijning in
Nederland, hoewel hij niet inheems is. Hij is vrij goed bestand
tegen rook en roet en dus zeer geschikt voor stedelijke
beplanting.
Van esdoornsuiker wordt ahornsiroop gemaakt.
Wichelroedes werden vroeger vaak van esdoornhout gemaakt.
Het Trojaanse Paard was van esdoornhout gemaakt.
Stradivarius gebruikte het hout van de Noorse esdoorn voor de
rugzijde van zijn violen.

13

Tilia x europea
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Linde/Tilia spec.
Naamgeving
Het Germaanse woord ‘linda’ betekent bindsel. De bastvezels
werden vroeger gebruikt bij de vervaardiging van schoeisel en
touw. De stad Tilburg dankt haar naam aan de linde. Dit geldt
ook bijvoorbeeld voor het gehucht Terlinden.
Herkenmerken
De linden hebben geen duidelijke
kenmerken waaraan ze voor de
leek makkelijk zijn te herkennen.
De bladeren zijn hartvormig en
staan verspreid.
Bij de stamvoet vind je vaak
uitlopers, wat de boom als
laanboom minder geschikt maakt.

Gebruik
Omdat hij goed tegen snoeien kan, wordt hij veel gebruikt als
knot- en leiboom. Neemt zo weinig ruimte in. Die zie je dan ook
voornamelijk staan in de Lindelaan.
Door zijn zachtheid is lindehout geschikt voor houtsnij- en
draaiwerk. Lindehoning is bijzonder aromatisch en gezond en een
van de oudste geneesmiddelen ter wereld.
Bijzonderheid
De Lindelaan heette aanvankelijk Broekakkerweg. De naam werd
in 1939 gewijzigd, “omdat de raad bezwaar maakte tegen door
kinderen wel eens opzettelijk verkeerd uitgesproken benaming”.
De kinderen uit deze straat werden namelijk uitgescholden voor
‘Broekkakkers’. Op deze manier werd toen dit pestprobleem
aangepakt. Een kostbare zaak, zo’n naamswijzigingen en of
daarmee het onderliggend probleem (vermeende standsverschil)
uit de wereld was, vermeld de historie niet.
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Sorbus aria

16

Lijsterbes (wilde)/Sorbus aucuparia
Naamgeving
Sorbus komt van Latijnse ‘sobere’ (opslurpen). Aucuparia is
afgeleid van het Latijnse ‘aucupium’ (vogelvangst). De boom
trekt vogels aan en vogelvangers gebruikten de bessen als lokaas
bij de vangst van lijsterachtigen. In de Lijsterbeslaan heeft men
een meelbes (Sorbus aria) aangeplant.
Herkenmerken
De lijsterbes heeft verspreid
staande, samengestelde bladeren.
De meelbes heeft enkelvoudige
bladeren, die aan de onderzijde
dicht behaard zijn.
Beiden
hebben
tuilvormige
boeiwijzen met witte bloempjes
en oranjerode bessen.
Gebruik
De lijsterbes wordt veel als straatboom gebruikt, vanwege zijn
smalle vorm, waardoor hij weinig ruimte nodig heeft. Dit geldt
ook voor de meelbes.
De bessen zijn een bron van vitamine C en werden vroeger
gebruikt om scheurbuik te voorkomen. Een gelei van de bessen
smaakt heel goed bij wild.
Van het buigzame, hout maakte men handgrepen voor
gereedschap en men sneed er beeldjes uit.
Volksgeloof
Men plantte de boom/struik vroeger vaak bij het huis of de kerk
om heksen op een afstand te houden. Al in graven uit de
Bronstijd zijn in afgesloten bronzen kannen, naast botten van
verschillende dieren, ook restanten gevonden van twijgen van de
lijsterbes. Hier schreef men waarschijnlijk destijds ook al kwaad
afwerende krachten toe.
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Crataegus x persimilis ‘Splendens’
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Meidoorn/Crataegus spec.
Naamgeving
De Nederlandse naam van de soort verwijst naar het begin van
de bloeitijd en het bezit van doorns.
Herkenmerken
De meidoorn heeft doorns. Je kunt
zien dat dit doorns en geen stekels
zijn, omdat doorns altijd op dezelfde
plek staan als de bladeren/
knoppen.
Stekels
staan
op
willekeurige
plekken,
dit
zijn
uitwassen
van
de
huid,
vergelijkbaar met haren.

Bij de meidoorn zijn het takdoorns: de (oudere) doorns dragen
net als een tak, bladeren en bloemen/vruchten.
Gebruik
Het hout van deze struik is hard en werd gebruikt voor fijn
snijwerk, wandelstokken, egtanden en kamraderen in molens.
De bessen dienden tijdens de Eerste Wereldoorlog als
koffiesurrogaat.
De inheemse meidoorns (Crataegus monogyna en C. laevigatus)
werden vanwege de doorns op de takken veel gebruikt in hagen
als perceelafscheiding. Na de uitvinding van het prikkeldraad (in
1879 door een Amerikaan die er 5 patenten op kreeg!) was dat
niet meer nodig.
Volksgeloof
Als de meidoorn veel bloesem heeft, voorspelt dat een rijke
korenoogst. Veel rode bessen in het najaar duidt op de komst
van een strenge winter
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Platanus x hispanica
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Plataan/Platanus spec.
Naamgeving
Het naam plataan is afgeleid van het Griekse ‘platys’ wat plat of
breed betekent en verwijst naar de breed uitstaande takken van
de boom.
Herkenmerken
Het blad lijkt op die van de
esdoorn. Maar je kunt makkelijk
zien of je te maken hebt met een
esdoorn of een plataan: bij de
esdoorns staan de bladeren
tegenover elkaar en bij de
platanen niet (verspreid).
De bolvormige vruchthoofdjes
blijven vaak aan de boom hangen
tot in het voorjaar.

De stam is karakteristiek door zijn kenmerkende tekening: een
lappendeken van geelgroene tot grijze vlekken. Dit komt doordat
er regelmatig stukken schors afvallen. Het wekt dan de indruk
dat dit het werk is van vandalen. In het begin van de vorige eeuw
werd in Londen een commissie benoemt die moest onderzoeken
wie er verantwoordelijk was voor de afgescheurde stukken
schors.
Gebruik
Deze boomsoort kan goed tegen luchtvervuiling en herstelt zich
snel van verwondingen en snoei en wordt om die reden massaal
aangeplant in stedelijke beplanting.
Mythologie
Oppergod Zeus trouwde met godin Europa in een plataan, nadat
hij haar in de gestalte van een stier naar het eiland Kreta had
ontvoerd. Als beloning mocht de plataan voortaan haar bladeren
behouden. De aanwezigheid van de zeldzame, altijd groene
platanen op Kreta, wordt op deze manier verklaard.
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Calluna vulgaris
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Calluna vulgaris/struikheide
Naamgeving
Calluna is afgeleid van het Griekse ‘kalluno’ (reinigen). Dit
verwijst naar de bezems die van de heide werden gemaakt.
Vulgaris betekent algemeen voorkomend en dat was vroeger
zeker rond Bennekom het geval.
Heide is ook de naam voor de grond waarop deze struik groeit.
De struikheide is kenmerken voor de droge heiden en bloeit in
juli, augustus, september.
De Callunalaan is vernoemd naar Huize ‘Calluna’ en deze villa
was vernoemd naar de (struik)heide, door de eerste eigenaar.

Het pand werd in 1897 gebouwd door Henk Willem Dros en stond
aan de Bovenweg. De Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA)
was de laatste gebruiker en in 1967 werd het pand afgebroken.
En hierdoor kwam er ruimte voor o.a. de Callunalaan.
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Erica tetralix
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Erica tetralix /dopheide
Naamgeving
‘Dop’ verwijst naar de vorm van de bloempjes van deze
heidesoort.
Het Ericapark is aangelegd in de tuin van villa ’Erica’ en hier naar
vernoemd. Dit pand werd gebouwd rond 1872/1873 door Henk
Willem Dros, die bleef er wonen tot Huize ‘Calluna’ klaar was en
hij met zijn familie daar zijn intrek nam. Hij noemde het huis
naar de dopheide (Erica), naast struikheide (Calluna) de
kenmerkende heidesoorten van de heidenvelden, waarvan grote
percelen in zijn bezit waren. De dopheide vind je op de natte
heiden en bloeit in juni/juli.
In 1954 zijn huis en landerijen verkocht; een gedeelte ervan aan
de
‘Coöperatieve
Woonvereniging
Erica’,
die
er
51
bejaardenwoningen laat bouwen. Het huis ‘Erica’ staat thans op
de monumentenlijst van de gemeente Ede.

De Culturele Vereniging ‘De Kijkdoos’, maakt sinds 1995 gebruik
van de grote, statige zaal in villa ‘Erica’. De rest van het pand is
verbouwd tot appartementen.
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Secale cereale
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Koren
Koren is een algemene term voor graan dat voor voedsel wordt
verbouwd. In Nederland is dat meestal tarwe, gerst en rogge.
In Bennekom werd vooral rogge (Secale cereale) verbouwd.
Het koren speelt samen met Calluna en Erica een rol op de
Bennekomse ‘Vlegeldag’. Die dag is onderdeel van de Heideweek,
die jaarlijks in de gemeente Ede wordt gehouden in de laatste
volle week van augustus, als de struikheide in bloei is. Vanaf het
begin (1935) wordt er voorafgaand aan de Heideweek een
‘heidekoningin’ gekozen met de naam Calluna. Hier is later een
‘heideprinses’ aan toegevoegd met de naam Erica.
Op de woensdag in deze week wordt in Bennekom de Vlegeldag
georganiseerd. De activiteiten op de Vlegeldag hebben alles te
maken heeft met het verbouwen, oogsten en verwerken van
koren. Voor de mechanisatie werd overal gedorst met behulp van
dorsvlegels. Als vermaak werden de dorsvlegels in de stal
gehangen en de boerenzoons bewezen hun kracht door hier zo
lang mogelijk aan te blijven hangen. De winnaar werd
'Vlegelkoning' en danste die avond met de meest begeerde
boerendochter.

Deze traditie is tijdens de Vlegeldag in ere hersteld en worden er
vlegelhang wedstrijden gehouden voor heren en jawel nu ook
voor dames.
Er is voor de winnaar na afloop wel een prijs, maar er wordt niet
meer gedanst.
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Anemona nemorosa
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Anemoon (bos)/Anemona nemorosa
Naamgeving
Anemoon is een geslacht, waarvan in Nederland drie soorten
voorkomen. De bosanemoon komt het meest voor en tref je
zeker aan in Bennekom.
Anemone komt van het Griekse ‘anemos’ hetgeen wind betekent.
Nemorosa betekent ‘van het bos’. Oorspronkelijk stond deze
soort inderdaad alleen in de bossen, maar nu ook in weilanden
en aan slootkanten.
De bosanemoon is een voorjaarsbloeier. Als de bomen nog kaal
zijn, krijgt hij voldoende licht om in een korte tijd te groeien en
te bloeien.
Het is een stinzeplant. Dit zijn planten die in late middeleeuwen
door 'rijke heren' mee naar huis namen van hun verre reizen
Vooral als ze knolletjes hadden, konden ze deze makkelijk
bewaren en op hun landgoederen planten. Die ‘heren' woonden
meestal in stenen huizen, 'stinzen' genaamd.
Ondergronds heeft de plant wortelstokken en vormt zaden met
een mierenbroodje, waardoor ze door mieren verspreid worden.
En zo zijn de stinzeplanten in de loop van de eeuwen verwilderd.
Hieronder een verhaal die de ontstaanswijze van de soort en de
naam anemoon verklaart.
Anemone was een nimf aan het hof van de godin Flora. Ze
verleidde Zephyros, de god van de (westen)wind. Deze werd
hopeloos verliefd op Anemone en wilde haar voor zich alleen
hebben. Anemone dacht daar echter heel anders over en flirtte
met elke man die ze tegenkwam. Zephyr klaagde hierover bij
Hera, koningin van de goden en vrouw van oppergod Zeus. Hera
leefde erg met hem mee, want ze zat zelf in de schuitje met de
ontrouwe Zeus. Ze veranderde de nimf in een onopvallend
bosplantje. Maar Zephyr miste Anemone en zocht haar, lang
zonder succes. Maar op een zonnige lentedag herkende hij haar
toen ze haar bloem opende in de zon. En van dat moment af
bezoekt Zephyros Anemone, danst met haar op de wind en
streelt en kust haar. Dat laat haar blozen van geluk en dat zie je
als je kijkt naar de buitenkant van de bloem.
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Heracleum sphondylium
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Berenklauw (gewone)/Heracleum
sphondylium
Naamgeving
Heracleum werd genoemd naar Herakles of Hercules, omdat hij
voor het eerst de plant als geneesmiddel gebruikt zou hebben.
Sphondylium is afkomstig van ‘spondylos’ (wervel); een
verwijzing naar de opgezwollen bladschede
Het
geslacht
berenklauw
heeft
in
Nederland
twee
vertegenwoordigers: de gewone en de reuzenberenklauw. De
gewone is inheems, de reuzenberenklauw is een ontsnapte
tuinplant, die zich inmiddels succesvol in Nederland heeft
gevestigd.
De plant bevat een etherische olie, die onder invloed van licht op
de huid ontstekingen kan veroorzaken. De reuzenberenklauw is
hierom berucht en kan bij zonnig weer flinke brandblaren
veroorzaken.
Lekker en gezond
De smaak van het (jonge) blad, maar vooral van de
bloemknoppen van de gewone berenklauw is heel bijzonder.
Ingrediënten

300 gram bloemknoppen van de gewone berenklauw.

2 eetlepels bloem

25 gram boter

300 milliliter melk

150 gram geraspte oude kaas
Bereiding
Smelt de boter in een steelpan. Roer de bloem erdoor en laat al
roerend op laag vuur in 3 minuten gaar worden. Voeg de melk
toe en breng al roerend aan de kook. Laat het op laag vuur 5
min. koken. Voeg de kaas toe en roer tot deze gesmolten is. Snijd
de blaadjes van de bloemknoppen en bewaar deze. Stoom de
knoppen 3 tot 5 minuten in weinig water. Hak de apart gezette
blaadjes klein en bak die knapperig in olie.
Serveer de bloemknoppen met de saus en garneer het gerecht
met de knapperige blaadjes.
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Pimpenella saxifraga
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Bevernel (kleine)/Pimpenella saxifraga
Bevernel is een geslacht met in Nederland twee soorten: de grote
en de kleine bevernel. Deze laatste soort komt het meest voor
en zeker in de omgeving van Bennekom.
Bevernel hoort bij de
familie
van
de
schermbloemigen. En de
leden van deze familie zijn
waardplanten voor de
koninginnepage
(Papilio
machaon). Deze legt er
haar eitjes op en de
rupsen die hier uitkomen
voeden zich met de
planten.
Geneeskracht
Bevernel werd en wordt gebruikt als geneeskrachtig kruid en is
breed inzetbaar. Uit: Troost der zieken:
“De plant bezit een onaangenamen geur, gelijkende op dien van
een bok. Ze worden in de bloeitijd (juli-september) ingezameld.
Het kruid wordt gebruikt tegen nierziekten en longziekten,
moeilijke waterloozing, koude pis, hoest, maagziekten, astmha,
leverziekte, buikloop en longontstekingen.
Het afkooksel wat wordt gebruikt is van 10-12 gram per ½ liter
kokend water.”
Gewichtige opmerking van Br. Aloysius:
“Daar de meeste menschen geen klein gewicht hebben, en bij de
kruidenapotheek alles per gram is voorgeschreven, lette men op
de volgende eenvoudige maat, die voor ieder gemakkelijk en
zonder vrees mag gebruikt worden.
Een eetlepel boordevol gedroogde, fijn gesneden kruiden kan
men doorgaans voor 3 gram rekenen, en deeze hoeveelheid kan
voor een kopje thee voor een volwassen persoon gebruikt
worden.”
“De wortel der plant, met boter gebraden, is een goed middel om
zweren te genezen.”
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Boterbloem (scherpe)/Ranunculus acris
In Nederland komen tien soorten boterbloemen voor. De scherpe
boterbloem komt in weilanden in en rond Bennekom het meest
voor.
Naamgeving
De Nederlandse naam boterbloem verwijst naar de boterkleurige
bloemblaadjes.

Boterblômmetje
Ik moet u toch 'reis roemen,
Mijn kleine boterblôm!
Al keken de andre bloemen
Daar nog zoo knorrig om;
Gij staat zoo glinstrend in het hout,
Alsof ge waart van klinkklaar goud.
De bloempjes in de potten,
De bloempjes in de kast,
Die hebben mak'lijk spotten,
Zij worden opgepast;
Gij staat in alle wind en weêr
En groeit en bloeit toch evenzeer.
Ik kon wel van u leeren,
Heeft Vader mij gezeîd:
Meer dan de mooiste kleêren
Siert ons tevredenheid;
Zoodat een arm en dankbaar kind
Verdient, dat men het dubbel mint!
Jan Pieter Heije (1809 – 1876)
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Prunella vulgaris

Brunel/Prunella spec.
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Naamgeving
In Nederland is alleen de gewone brunel inheems.
Brunella was de vroegere wetenschappelijke naam van de plant.
Brunella
verwijst
naar
het
bloemhoofdje dat opvallende bruine
schuten
kelkblaadjes
heeft.
Vanwege het uiterlijk van de
uitgebloeide
bruine
gedrongen
bloeiwijze noemt men de soort ook
wel bijenkorfje.
Brunella is later verandert in
Prunella.
Vulgaris betekent ‘gewoon’.
Geneeskracht
Vanaf de 17de eeuw komt brunel al
voor in de kruidenboeken en is zijn geneeskracht bekend.
“Gedurende de bloeitijd (mei-september) zamelt men de heele
plant met de wortels in en laat ze drogen.”
Gewichtige opmerking van broeder Aloysius:
“Elk Jaar dient men versche kruiden in te zamelen wil men van
een goeden werking verzekerd zijn.
Verouderde kruiden, ouder dan 1 jaar, die niet meer frisch
rieken, hebben geen kracht meer, en zouden eer na- dan
voordeelig werken. Het vooroordeel, hetwelk velen tegen kruiden
hebben is heel waarschijnlijk door het ontstaan van verouderde
of bedorven kruiden.”
“Voor in- en uitwendige wonnen en om geronnen bloed vloeibaar
te maken, wordt het in wijn gekookt en ingenomen.
Het afkooksel der plant, 15 – 25 gram per ½ liter water, wordt
gebruikt tegen suikerziekte, waartegen het een krachtig middel
is; verder tegen bloedspuwen, bloedwateren, keelziekten,
keelpijn, ontsteking van tandvleesch, mond en tong en vooral
der amandelen, waarbij het tevens als gordeldrank dienst doet
aangeprezen tegen longziekten en bloedvloeiingen.”
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Dovenetel (witte)/Lamium album
Naamgeving
Dovenetel komt van de oude betekenis van doof: niet werkend.
De bladeren lijken op die van de brandnetel maar bevatten geen
haren (netels) met brandend mierenzuur, vandaar dat ‘doof’.
Door zijn gelijkenis met de brandnetel nept hij de grazers. Als
deze hebben kennis gemaakt met de prikkende brandnetels,
zullen ze ook de dovenetels met rust laten. Dit is een van de
vormen (van mimicry), waarbij soorten proberen hun belagers
om de tuin te lijden. De witte dovenetel is de in Nederland meest
algemene soort van dit geslacht.
De wetenschappelijke naam Lamium album wordt verklaard in
onderstaande Griekse mythe.
Volgens dit verhaal moet het tussen de oppergod Zeus en zijn
oppergodin Hera, meer dan eens gedonder hebben gegeven.
Hera vond dat zij een voorbeeldfunctie hadden. De vele
avontuurtjes van Zeus pasten niet in dit plaatje. Op een gegeven
moment had Hera het helemaal gehad met zijn escapades en
maakte hem dat duidelijk. Zeus besefte meteen dat het haar nu
echt menens was. Hij beloofde zijn leven te beteren en beloofde,
als blijk van zijn goede wil, een lammetje in haar tempel te
offeren. Hij ging onmiddellijk op pad. Maar onderweg stond hij
plots oog in oog met Lamia, een prachtige, mooie jonge vrouw.
Vergeten was het lammetje en
hij liet er geen gras over groeien.
Hera’s
dienaressen
hadden
meteen door dat het weer mis
was en troonden Hera mee. Toen
deze de minnende Zeus in het
oog
kreeg,
was
ze
zo
verschrikkelijk kwaad dat ze
Lamia in een witte (album)
dovenetel veranderde. Dit als
waarschuwing
aan
alle
overspelige dames en vooral ook
aan Zeus. Nu nog zie je de
voetjes van Lamia en Zeus,
boven elkaar, in het witte
bloempje zitten. Als je goed kijkt,
ten minste!
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40

Ereprijs (gewone)/Veronica chamaedrys
Ereprijs is een geslacht met 25 soorten in Nederland. De gewone
ereprijs is een plant die je kunt aantreffen in de wat drogere
weilanden.
Naamgeving
De etymologen geven verschillende verklaringen over de
oorsprong van de wetenschappelijke geslachtsnaam. Er zijn er
die beweren dat de naam afkomstig is van de heilige Veronica.
(De vrouw die Jezus Christus een doek aanbood om het zweet en
bloed van zijn gezicht te vegen terwijl hij zijn kruis de Golgotha
opdroeg.) Een andere uitleg is dat de naam ontstaan is uit een
samentrekking van de Latijnse woorden ‘vera’ en ‘unica’ (enige
ware), want verwijst naar de vermeende zeer geneeskrachtig
werking van de plant. De naam kan ook ontstaan zijn uit de
Griekse woorden ‘phero’ (ik breng) en ‘nike' (zegen), omdat de
plant bij vele ziekten genezing bracht.
De etymologen zijn het ook niet eens over de oorsprong van de
Nederlandse naam. Hieronder een illustratief voorbeeld van
creatief denken van deze geleerden.

Ereprijs heeft de naam te danken aan het feit dat in de
middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans
kregen van deze bloemen.

De naam ereprijs is afkomstig van de beroemde Vlaamse
botanist Dodoens, die de planten ‘eer ende prijs oft loff’ gaf
vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen.

De verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan
huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager,
dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Daarom
gaf de koning het plantje de naam ereprijs.
In ieder geval ondersteunt broeder Aloysius de genezende
werking van deze soort.
Geneeskracht
“Per dag 1 tot 2 tassen van het aftreksel van 15 gram per ½ liter
kokend water is volgens hem een probaat middel tegen o.a.
verslijming der borstorganen, borstziekten, chronische catarrh,
bloedspuwen, drogen hoest, migraine, duizelingen, longzweren
en jawel ook huidziekten en eczema.”
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Anthriscus sylvestris
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Fluitenkruid/Anthriscus sylvestris
Naamgeving
De geslachtsnaam Anthriscus is een verwijzing naar de holle
stengel, die deze soort en de andere soorten van dit geslacht
bezitten. Hoewel de wetenschappelijke soortaanduiding
sylvestris duidt op het voorkomen in het bos, komt men deze het
meest tegen in bermen, langs dijken en aan slootranden.
Fluitenkruid dankt zijn naam aan het feit dat van de stengel
fluitjes gemaakt kunnen worden. Om een fluit te maken moet
van een holle fluitenkruidstengel, met onderaan een dichte
knoop, ongeveer halverwege een snee overlangs gemaakt
worden.
Lekker en gezond
Rauw zijn de jonge bladeren lekker als toevoeging in salades.
Verder kan het gebruikt worden als smaakmaker voor
sperziebonen en omelet.
Fluitenkruid in bladerdeeg
Laat bladerdeeg ontdooien. Leg hierop fluitenkruid en een plak
(geiten)kaas. Dek af met een andere plak bladerdeeg en druk
daarin sesamzaadjes. Bakken volgens beschrijving op de
verpakking.
Waarschuwing
Een van de dodelijkste inheemse planten, is een familielid van
fluitenkruid is de gevlekte scheerling (Conium maculatum). Een
kleine hoeveelheid kan al fataal zijn, de dood treedt in door
verlamming van de ademhalingsorganen. Vroeger werd deze
soort gebruikt om zelfmoord te plegen en doodstraffen te
voltrekken.
Deze soort, die voor de leek op fluitenkruid lijkt, komt veel
minder voor. Gebruik je neus om deze twee uit elkaar te houden.
Fluitenkruid heeft een kruidig aroma en gevlekte scheerling ruikt
naar stinkende sokken en muizen(keutels).
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Potentilla reptans
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Ganzerik/Potentilla spec.
Naamgeving
Ganzerik (Potentilla) is een geslacht met ruim tien soorten in
Nederland. Vijfvingerkruid (Potentilla reptans), is een soort die
vrij algemeen in graslanden op droge matige voedselrijke
bodems aantreft.
Potentilla is het verkleinwoord van het Latijnse ‘potens’ (machtig,
krachtig), en verwijst naar de sterke geneeskracht, die aan het
geslacht wordt toegeschreven. Dat geldt vooral voor de
‘ganzerikken’: tormentil (Potentilla erecta) en zilverschoon
(Potentilla anserina). Reptans verwijst naar de (kruipende)
groeiwijze.
Vijfvingerkruid dankt zijn Nederlandse naam aan de vorm van
het blad dat lijkt op vijfvingers. Men zag in de vijftallige blaadjes
en vijftallige bloemen een symbool voor de vijf wonden van
Christus. De plant werd vaak afgebeeld in houtsnijwerk in kerken
en men hing kransen van vijfvingerkruid boven de deur om
heksen te weren.

Vijfvingerkruid is waardplant voor een aantal
soorten dikkopjes, zoals
de aardbeivlinder (Pyrgus
malvae).

Het is een stuifmeelbron voor o.a.
de harsbij (Anthidium strigatum).
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Melilotus officinalis
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Honingklaver/Melilotus spec.
Naamgeving
In Bennekom komen de twee soorten van het geslacht
honingklaver voor: de witte (Melilotus alba) en de citroengele
(Melilotus officinalis). Belangrijkste verschil voor de leek is de
kleur.
De Nederlandse naam is een vertaling van de wetenschappelijke
naam Melilotus. De soortaanduiding alba verwijst naar witte
bloemkleur. Officinalis verwijst naar het gebruik van de soort in
de apotheek, in dit geval door de vermeende geneeskrachtige
werking.
Geneeskracht
“Het aftreksel der bloeiende toppen (8 gram per ½ liter water;
alle 2 uren 1 lepel) is een zeer goed middel tegen koliek, gassen,
blaasziekten, graveel, buikpijn, wittenvloed, onderbuikontstekingen.”

Honingklaver bevat, zoals de
naam al zegt, veel nectar en
wordt dan ook druk bezocht
door bijen en hommels.
Honing van alleen honingklaver
is te koop.
Maar het zit ook in de
bloemenhoning door de bijen
gemaakt van juni tot oktober.

De plant bevat cumarine. Bij het drogen komt deze stof vrij
waardoor het naar hooi gaat ruiken.
Gedroogd werd het in linnenkasten gelegd om motten weg te
houden, de geur trekt op den duur in het hout zodat het nog
langer doorwerkt.
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Kaardebol (grote/wilde)/
Dipsacus fullonum
Onderstaand sage verklaart de Nederlandse naam kaardebol.
Op een avond werd op de deur geklopt van een klein vervallen
huisje. Twee vermoeide mannen vroegen om een slaapplaats
voor de nacht. De bewoner gaf ze te eten en een plekje voor de
nacht. Op de derde avond verontschuldigde de gastheer zich en
zei: ”Ik kan u, geen maaltijd meer aanbieden. Al het eten is op.
Ik adviseer u bij mijn buurman aan te kloppen, hij is een rijk
man.” De twee reizigers werden echter bij buurman afgescheept
met wat geld. De beide buurmannen keken ieder door hun eigen
raam naar buiten toen de reizigers vertrokken en zagen hoe deze
plotseling in twee engelen veranderden en terugkeerden. Ze
gaven de buurmannen ieder een pakje zaad. Direct strooiden
beiden de zaden uit op hun land en wachtten in spanning af. De
ongastvrije buurman zag dat uit zijn zaad prachtige bloemen te
voorschijn kwamen. Het bleek echter een hardnekkig onkruid te
zijn dat zijn andere gewassen overwoekerde. Binnen een paar
jaar was hij een arm man.
Bij
de
gastvrije
buurman kwamen er
alleen
maar
hoge
distels
op
met
stekelige
kolven,
vreemd bloeiend met
laagjes lila bloempjes.
Op een nacht kreeg de
arme man in een
droom een boodschap:
“Laad de distelbollen
op een kar en verkoop
ze op de markt van de stad aan schapenboeren. Zeg hen dat ze
hiermee beter hun wol kunnen kaarden.” De volgende dag ging
hij met een volle kar stekelige bollen naar de grote markt. Het
bleek een succes en hij keerde terug met veel geld. Binnen een
paar jaar was hij een rijk man. Sindsdien gebruiken
schapenboeren deze bollen om hun wol te kaarden en ze
noemden de plant ‘kaardenbol’.

49

Centaurea jacea
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Knoopkruid/Centaurea jacea
Knoopkruid hoort bij de familie van de samengesteldbloemigen
(Asteraceae). De bloeiwijze is, zoals bij de meeste families, het
belangrijkste herkenmerk.
De bloeiwijze lijkt één
bloem, maar is dat niet. Als
je goed kijkt bestaat de
bloeiwijze uit een heleboel
bloempjes, dat kunnen er
zelfs wel ruim honderd
zijn! Deze bloempjes zitten
heel dicht bij elkaar op een
bloembodem.
Daar omheen zit er een
rand van blaadjes (het
omwindsel), wat wel lijkt
op een kelk.
(Bij knoopkruid zijn die bruin met een rand met franjes.)
Daardoor wekt het de indruk dat het één bloem is, i.p.v. een
bloeiwijze met veel bloempjes die heel dicht bij elkaar op een
gemeenschappelijke bloembodem zitten. In de bloeiwijze kun je
twee soorten bloempjes aantreffen: buis- en lintbloemen. Er zijn
bloeiwijzen met alleen buisbloemen zoals bij knoopkruid, met
alleen lintbloemen (morgenster), of met buis- en lintbloemen
(madeliefje). Soms zijn de buisbloemen zoals bij knoopkruid aan
de rand van de bloeiwijze sterk vergroot, men noemt ze dan
straal-, of lokbloemen. Ze hebben als functie insecten te lokken
die zorgen voor de bestuiving.
En die strategie heeft succes.
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Bellis perennis
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Madeliefje/Bellis perennis
Naamgeving
Het woord made is een oud woord voor ‘weide’. Dus een lief
bloemetje in de weide, is de verklaring van de naam madeliefje.
De religieuze verklaring van de naam vind je in onderstaand
verhaal.
In de tijd dat Jezus nog een
klein
jongetje
was,
knutselde Maria vaak voor
hem. Zo plakte zij eens een
bloempje met rond een
geel hartje, kleine rechte
witte bloemblaadjes. Toen
ze bijna klaar was, schoot
het mesje uit en sneed
Maria zich in haar vinger en
haar bloed kleurde de
bloemrandjes rood. Jezus
wilde niet dat ze de
bloemetjes weggooide en
hij bewaarde ze.
Uit dankbaarheid voor zijn moeder Maria, besloot Jezus toen hij
volwassen was, dat deze bloempjes zich over de hele wereld
zouden verspreiden om de mensen en vooral de kinderen op te
vrolijken. En daarom heet dat plantje madeliefje: de lieve Maagd.
Een bijzondere traktatie
Pluk de ‘bloempjes’ van het madeliefje. Klop eiwit een beetje los
met een vork (het hoeft niet schuimig te worden) en penseel de
bloempjes daarmee voorzichtig in. Bestrooi ze vervolgens met
fijn gewreven kristalsuiker. Verwarm de oven voor op 50 graden.
Leg de bloempjes op bakpapier op het ovenrooster.
Laat de bloemen, met de ovendeur op een kier, volledig drogen.
Bewaar de bloemetjes in luchtdichte dozen/flessen liefst niet te
lang, het eiwit/suikerlaagje neemt snel de omgevingsvochtigheid
op.
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Tragopon pratensis
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Morgenster (gele)/Tragopon pratensis
ssp. pratensis
Naamgeving
Van het geslacht morgenster komen in Nederland meerdere
soorten voor. De gele morgenster komt het meest algemeen
voor.
Tragopodon is afkomstig van
Tragos (Grieks) en betekent
‘bok’, en van pogon (Grieks) en
betekent ‘baard’. Dit omdat het
zaadpluis er baardachtig uit ziet
(als dat van een bok).
Pratensis (Latijn) betekent ‘op
de weide groeiend’.

Lekker en gezond
De wortel kan rauw of gekookt
worden gegeten en heeft een zoete
smaak. De jonge wortels zijn rauw
te eten terwijl oudere wortels beter
gekookt kunnen worden.
Jonge bladeren en scheuten kunnen
ook worden gegeten. De bladeren
zijn het lekkerst in de lente.
De bloeiende scheut - inclusief
bloemknoppen - worden gekookt en
geserveerd als asperges.

De morgenster bloeit van mei tot juni en juli, met een prachtige
gele bloeiwijze aan het eind van een rechtopstaande stengel. De
bloemen openen in de ochtend om iets na de middag weer dicht
te gaan, aanleiding tot de Engelse naam ‘Jack-go-to-bed-atnoon’.
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Ooievaarsbek(beemd)/Geranium pratense
Van het geslacht ooievaarsbek komen in Nederland ruim 10
soorten voor. De ooievaarsbek hoort bij dezelfde familie
(ooivaarsbekfamilie/Geraniaceae) als onze ‘echte’ geranium,
maar die hoort bij een ander geslacht (pelargonium).
Naamgeving
De geslachtsnaam geranium komt van geranos (Grieks) en
betekent ‘kraanvogel’. Dit verwijst
naar de vrucht van dit geslacht, die
op de snavel van een kraanvogel
lijkt.
De
soortaanduiding
pratense
betekent ‘in het veld’, dat verwijst
naar
de
groeiplaats.
De
beemdooievaarsbek is nu in
Nederland een vrij zeldzame
weidebloem.

De ooievaarsbek is drachtplant voor honingbijen, hommels,
solitaire bijen en vlinders, zoals bijvoorbeeld het bruin blauwtje
(Aricia agestis). Deze zet er haar eitjes op af en de rupsjes die
hieruit komen voeden zich met de blaadjes.
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Pinksterbloem/Cardamine pratensis
Naamgeving
De Nederlandse naam heeft geen relatie met de bloeitijd.
Pinksteren valt tussen half mei en half juni en dan is hij meestal
al uitgebloeid.
Hieronder een couplet van een lied ‘Pinksterblom’ van een oud
kringspel.
Hier is onze fiere pinksterblom.
En ik zou hem zo graag eens wezen!
Met zijn groene kransen om het hoofd en met zijn
klinkende bellen.
Recht is recht, krom is krom!
Belief je wat te geven voor de fiere pinksterblom?
Want de fiere pinksterblom moet voort.
De ‘fiere pinksterblom’ krijgt een bloemenkrans op het hoofd en
een bellenstok in de handen en loopt in het midden van de kring.
Bij recht is recht klappen de kinderen in de kring in hun handen;
bij krom is krom buigen ze voorover. Bij de laatste regel van het
lied staat het kind in het midden van de kring stil voor een ander
kind, dat nu de bloemenkrans en de bel krijgt, waarna het spel
opnieuw begint.
Lekker en gezond
De bladeren van de pinksterbloem kunnen als rauwkost worden
gegeten en zijn rijk aan vitamine C. Daarom werd vroeger ook
aangeraden om pinksterbloem na de winter te eten ter
voorkoming van scheurbuik.
De pinksterbloem is waardplant van het oranjetipje
(Anthocharis cardamines).
De 4,5 centimeter grote
vlinder vliegt van april tot
juni en het mannetje is
makkelijk te herkennen door
zijn fel oranje voorvleugels.
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Vicia cracca
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Vogelwikke /Vicia cracca
Naamgeving
Vicia is afkomstig van het Latijnse ‘vincire’ dat binden/wikkelen
betekent. Dit verwijst naar eigenschap van de meeste soorten
van dit geslacht die zich met ranken omhoog slingeren of winden.
Wikke is een verbastering van de wetenschappelijke
geslachtsnaam Vicia. De toevoeging vogel verwijst naar het feit
dat vogels de zaden graag eten.
‘s Zomers fleurt deze plant met zijn mooie blauwe bloemtrossen
heel wat grasvegetaties op. Tegen afmaaien heeft het zich
gewapend met een diep wortelstelsel met ondergrondse
uitlopers. Zo kan de vogelwikke ook op regelmatig
gemaaide/begraasde weiden standhouden. In plantsoenen weet
de plant zich met zijn ranken metershoog in de struiken omhoog
te werken. Altijd echter op zonnige, open plaatsen, vogelwikke
verdraagt slecht schaduw.
Lekker en gezond
De soort hoort bij dezelfde familie (vlinderbloemigen/
leguminosae) als de peulvruchten. De vruchtjes van de
vogelwikke zijn de ‘wilde peultjes’ en kunnen op dezelfde manier
in de keuken worden gebruikt. Ze zijn gratis maar het kost wel
veel pluktijd om aan hetzelfde gewicht te komen.
De wikkesoorten zijn ook heel aantrekkelijk voor insecten.
Bladluizen zuigen de suikers uit de stengels. Vaak zijn het er zo
veel dat de hele plant er blauwgrijs van kleurt. Galmuggen
leggen hun eitjes in de bloemknoppen en op de bladeren.
De bloempjes bevatten
veel nectar en worden
daarom druk bezocht door
bijen en vlinders.
De vogelwikke is waardplant van het icarusblauwtje.
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Plantago lanceolata
62

Weegbree (smalle)/Plantago lanceolata
Naamgeving
De wetenschappelijke naam Plantago komt van het Latijnse
‘planta pedis’ (voetzool): de weegbreesoorten verdragen
betreding. De soortnaam lanceolata (kleine lans) verwijst naar
de vorm van het blad. is. De smalle weegbree is de soort die zeer
algemeen in de extensief beheerde weilanden kunt aantreffen.
De Nederlandse naam smalle weegbree slaat op de plant die met
haar smalle bladeren algemeen langs wegen voorkomt.
De weegbree kwam oorspronkelijk alleen in Europa voor, maar
is (onopzettelijk) door de Europeanen over de hele wereld
verspreid en daardoor een kosmopoliet. De zaden van de
weegbree worden slijmerig en kleverig als ze nat worden, en
liften op die manier makkelijk mee met mens en dier. De blanken
hebben de soort in Amerika geïntroduceerd en tijdens de trek
naar het westen over het hele continent verspreid. De Indianen
noemen de soort daarom ‘White man’s footstep’.
Geneeskracht
De grote weegbree is een probaat middel tegen de jeuk
veroorzaakt door brandnetelblaren. Hiervoor moet je het
gekneusde over de te behandelen plek te wrijven. En hij staat
meestal vlakbij de dader. Zowel de brandnetel als de grote
weegbree houden namelijk van een stikstofrijke bodem.
De bladeren van de weegbree werden/worden nog in de
geneeskunde gebruikt.
“Het bladeraftreksel van de smalle weegbree, bevattende 15-30
gram per ½ liter kokend water, wordt aanbevolen tegen
diahrree, dyssenterie, witten vloed, bloedspuwing, hoest en
ophoping van slijm.”
“Uitwendige in den vorm van omslagen, met goed gevolge ten
oogontsteking gebruikt.”
Symbool
Omdat de smalle weegbree een zeer algemeen voorkomende en
weinig opvallende soort is, werd hij door Italiaanse
Renaissanceschilders afgebeeld op schilderijen, als symbool voor
de nederigheid van Maria/van de Heilige Familie.
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Wilgenroosje/Chamerion angustifolium
Naamgeving
De Nederlandse naam wilgenroosje is afgeleid van de vorm van
de bladeren die erg lijkt op die van de wilg.
Er is ook een volksverhaal die de naam verklaard.
Er was eens een kabouterfamilie die in een oude wilg leefde. Niet
ver daar vandaan stond een prachtige rozenstruik. In die roos
woonde een familie elfjes. Kaboutertje Pieter en elfje Stephanie
werden heel dikke vrienden. En toen ze groot waren werden ze
verliefd op elkaar en na een tijdje besloten ze te trouwen.
Hun ouders vonden dit helemaal niets, want elfjes en kabouters
trouwen niet met elkaar. Ze verboden het elfje en de kabouter
elkaar nog te ontmoeten. Die vonden dat heel erg! De kabouter
zat droevig in zijn wilg en het elfje huilde in haar rozenstruik. Ze
wilden niet meer eten, hadden nergens nog zin in en werden ziek
van verdriet.
De elfenkoningin kreeg medelijden en besprak het probleem met
de kabouterkoning. Die zei: “Ik geef ze toestemming om te
trouwen maar ze kunnen niet in mijn wilgenboom komen
wonen.” De elfenkoningin gaf hem gelijk. “Maar ze kunnen ook
niet in onze roos komen wonen. De andere elfenfamilies zullen
ons uitlachen!”
Ze kwamen tot een oplossing waar de beide ouders mee konden
leven. Ze bouwden een nieuw huis waar Pieter en Stephanie zich
allebei thuis zouden voelen. Een huis dat een beetje wilg was én
ook een beetje roos. Ze noemden deze plant wilgenroosje.

En als je goed kijkt zie je in de
stempel de kaboutermuts terug en
in de bloemblaadjes de vleugeltjes
van het elfje.
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Winde (akker)/Convolvulus arvensis
Naamgeving
Het geslacht winde heeft in Nederland maar één inheemse soort:
de akkerwinde.
De geslachtsnaam Convolvulus is afgeleid van ‘convolvo’: ik wind
in het rond. Dit verwijst naar de eigenschap dat wanneer de
stengel van akkerwinde een object tegenkomt ze (linksom) om
dat object heen draait en zich op die manier omhoog werkt.
Arvensis wil zeggen op de akkers groeiend.
De Nederlandse naam is een vertaling van de wetenschappelijke
naam.
De Vlamingen noemen de akkerwinde ook wel ‘Onze-lievevrouwe-glazeke’ en wel hierom.
Heel lang geleden was een wijnboer met zijn kar vol wijnvaten
onderweg naar huis. Plotseling bleef zijn kar steken in de
modder. Wat het paard ook probeerde, de kar kwam geen
millimeter meer vooruit. De wagen bleek te zwaar beladen voor
deze modderige weg. De boer was ten einde raad. Hij wist dat,
zodra het donker werd, de rovers te voorschijn zouden komen
om zijn lading te plunderen.
Na een hele tijd kwam er een oude vrouw aan. De boer haalde
opgelucht adem. Niet dat die vrouw hem zou kunnen helpen de
kar los te trekken, maar misschien kon ze wel hulp gaan halen.
De oude vrouw had echter ook een probleem, ze had enorme
dorst. Ze vroeg aan de boer of hij voor haar wat te drinken had.
De boer gaf haar zijn drinkzak met de mededeling dat er, jammer
genoeg, maar weinig inzat. De vrouw wees verbaasd naar de
vaten wijn die op de kar lagen. De boer zei dat hij geen glazen
bij zich had en haar dus geen wijn aan kon bieden. De vrouw
antwoordde niet, maar liep naar kant van de weg en plukte de
bloem van de akkerwinde Ze vroeg de man daar de wijn in te
schenken. Terwijl de man de wijn in de bloemen schonk,
veranderden deze tot zijn stomme verbazing in kristallen glazen.
Toen ze gedronken had, fluisterde de vrouw iets in het oor van
het paard. Het dier spande zijn spieren en begon te trekken en
trok nu de kar zonder al te veel inspanning uit de modder.
Toen de vrouw weg was, besefte de wijnboer dat deze vrouw
niemand anders dan Onze Lieve Vrouw Maria kon zijn geweest!
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