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Gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris)
Barbarakruid is vernoemd naar Sint Barbara. Het meest bekende
verhaal rond haar is het volgende.
Barbara’s vader
was een zeer
fanatieke
christenvervolger. Hij besloot
zijn dochter van
de
christenen
weg te houden
omdat zij heel
gevoelig
was
voor
hun
ideeën.
Hij gaf opdracht
voor de bouw
van een toren
om haar daar in
op te sluiten. Hierin zaten twee vensters. Barbara gaf echter de
opdracht om er drie in te plaatsen als symbool van de heilige Drieeenheid. Toen haar vader op reis was, liet zij zich stiekem dopen. Toen
haar vader daar achter kwam, werd hij woedend en sleepte haar voor
de stadhouder. Die liet het meisje geselen om haar tot
gehoorzaamheid te dwingen.
Maar Christus verzorgde in de nacht haar vreselijke wonden en een
engel bedekte haar wonden met een wit kleed Steeds weer werd zij
op bevel van de stadhouder gefolterd. Toen deze merkte dat hij niets
bereikte, sprak hij over het meisje de doodstraf door het zwaard uit.
Het was haar eigen vader die, in naam van zijn ‘Hogere macht’, dit
vonnis voltrok. Op hetzelfde moment dat hij het meisje doodde, werd
hijzelf door de bliksem getroffen.
Barbara werd en wordt sindsdien vereerd als beschermster tegen
brand en bliksem en een plotselinge dood. Zij werd heilig verklaard.
Maar in 1969 werd Barbara van de officiële heiligenkalender
geschrapt. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
De RK kerk en het klooster in Dreumel zijn naar deze heilige
vernoemd.
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Bijvoet (Artemisia vulgaris)

De geslachtsnaam is vernoemd naar een beroemd plantkundige en
geneesvrouw Artemisia. Zij was de zus en vrouw van de Perzische
/Griekse koning Mausolus II (377 - 353 v.Chr.). Mausolus was
namelijk, naar oud gebruik, gehuwd met zijn zus. Deze vrouwen
hadden bijna net zo veel macht als hun echtgenoten /broers.
Na de dood van Mausolus liet zijn weduwe Artemisia voor hem een
imposant grafmonument bouwen. Dit wordt thans gerekend tot een
van de zeven wereldwonderen. Dit ‘mausoleum’ is ook de naam
geworden voor monumentale praalgraven.
Voor de Nederlandse soortnaam is er een andere verklaring. Romeinse
soldaten legden deze plant in hun sandalen tegen pijnlijke voeten,
vandaar de naam 'bij'-voet. In 1656 schreef William Coles (de Engelse
variant van Klazien uit Zalk): "Als een infanterist het 's ochtends in
zijn schoenen legt, kan hij voor de middag 40 mijlen afleggen zonder
vermoeid te worden." De gouden tip voor de vierdaagse lopers!
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Witte dovenetel (Lamium album)
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 gemeen 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 wetenschappelijke naam Lamium album wordt verklaard in een
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
dovenetel veranderde. Dit als
waarschuwing aan alle overspelige
dames en 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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Groot hoefblad & klein hoefblad
(Pesatis hybridis & Tussilago farfara)
Eens leefde een hoofdman, die vaak op zijn borstelig behaarde, grijze
hengst reed. Dit deed hij het liefst samen met zijn dochter. Die reed
dan op haar jonge merrie met gele manen. Op een nacht verscheen
in zijn droom een engel die zei dat de volgende dag een vloedgolf de
dorpen aan de rivier zou vernietigen. De hoofdman besloot samen met
zijn dochter alle dorpelingen te waarschuwen. In het eerste dorp
lachten de mensen hen uit en wezen naar de wolkeloze hemel, maar
op het bevel van hun hoofdman trokken ze toch de heuvels in. Toen
ze bij het verst gelegen dorp aankwamen, brak het noodweer los. Met
kinderen en oudjes zittend voor hen op de paarden reden ze op en
neer tussen de oever en de heuvel. Plotseling raasde er een
reusachtige golf op hen af. De hoofdman en zijn dochter klampten zich
vast aan een boomstam en bereikten zo de heuvel. Hun paarden
verdronken.
In de lente verscheen de engel weer in een
droom van de hoofdman en zei: “De
heldhaftige dood van jullie paarden zullen
de mensen nooit vergeten. Op de oevers
waar zij galoppeerden, groeien als eerste
lentebodes
nu
bloemen
die
hen
gedenken.”
En nog steeds staan in de lente langs de
rivieren kleine bloemen met de gele kleur
van de manen van de kleine merrie en
grote borstelachtige bloemen met de
grijze haren van de grote hengst.
Na het verwelken van de bloemen,
verschijnen er bladeren in de vorm van
paardenhoeven. De grijze bloemen krijgen
grote bladeren en de gele, veel kleinere
bladeren. En daarom heten ze ‘groot
hoefblad’ en ‘klein hoefblad’.
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Grote/Wilde kaardebol
(Dipsacus fullonum)
Op een avond werd op de deur geklopt van een klein vervallen huisje.
Twee vermoeide mannen vroegen om een slaapplaats voor de nacht.
De eigenaar 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 op hun land en wachtten
gespannen 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
blauwe
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’.
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Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi)
Lang geleden woonde aan de rand van een wetering Silene, een mooie
wijze heks, gekleed in opvallende roze gewaden. In die dagen leefde
er ook de tovenaar Cuculus, een echte casanova. Hij liet zijn oog op
Silene vallen en die kon hem niet weerstaan en viel als een blok voor
hem. Cuculis verliet zijn vrouw en kind en trok in bij Silene. Ze kregen
samen een prachtige dochter. Al snel kwam er een nieuwe liefde in
het leven van Cuculus en hij ruilde Silene voor haar in. Hun dochtertje
miste haar vader enorm en was ontroostbaar, tot groot verdriet van
Silene. Daarom besloot zij dat Cuculus nooit meer een kind zo zou
mogen kwetsen.
Ze veranderde hem in een saaie, bruine vogel, die de hele dag als een
kind zeurde om koekjes “koek koek, koek koek”. Daarom noemden de
mensen deze vogel koekoek. Onder vogels deed het verhaal van de
ontrouwe Cuculus snel de ronde. En de vrouwtjes die toch nog vielen
voor zijn charme legden (zwijgend) hun eieren in het nest van een
andere vrouw met een zorgzame man.
Maar Silene stak de hand ook in eigen boezem. Ze schaamde zich diep
dat ze met al haar wijsheid niet had voorzien dat ze verliefd was
geworden op zo’n slechte vader. Ze veranderde zichzelf in een plant
met bloemen in haar lievelingskleur.
Op
een
zomerdag
ontdekte de betoverde
Cuculus, dat Silene,
zichzelf had veranderd
in
mooie
roze
bloemen. Hij was nog
steeds zo woedend
over zijn lot, dat hij de
blaadjes van deze roze
bloemen kapot trok.
Tot vandaag de dag zien we dat de roze bloemen gerafeld zijn. En nog
steeds spuwt de koekoek, als hij de kans krijgt, op haar. Daarom zie
je in de bladoksels van deze bloem vaak wit spuugschuim zitten.
Hierdoor zijn de mensen deze bloem de ‘echte koekoeksbloem’ gaan
noemen.
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Lelietje der dalen/lelietje van dalen
(Convallaria majalis)

Toen God de bloemen gemaakt had, vroeg hij ze waar ze wilden
wonen. De een koos voor de bergen, de ander voor het dal en een
volgende voor de weide, enz. Maar geen van de bloemen wilde in het
bos wonen. Toen in de meimaand de weide vol bloemen stonden, werd
het bos heel treurig. Hij begon zo hartstochtelijk te huilen, dat alle
vogels het bos verlieten. “Ach’’, riep het bos in wanhoop naar de
bloemen, “komen jullie alsjeblieft bij mij wonen? Als jullie heerlijk
geuren, zullen de vogels naar mij terugkeren!’’. Het lelietje der dalen,
dat in de weide stond, kreeg medelijden. Ze zei tegen de bloemen die
om haar heen stonden: "Zullen wij het bos ingaan? Natuurlijk hebben
we daar geen vrij uitzicht en geen warme zon, maar we zouden het
bos heel gelukkig maken en dat is ook wat waard.” Tegelijkertijd trok
hij zijn benen uit de aarde en wandelde richting bos. Een paar buren
volgden hem. Het bos nam ze dankbaar op en hield op met huilen.
En ja hoor, de vogels kwamen weer terug. En het Lelietje der dalen
bleef.
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Gele lis (Iris pseudacorus)
Heel
lang
geleden
hadden veel goden er
genoeg van dat de
mensen op aarde niet
naar de boodschappen
van
hen
luisterden.
Iedere god verzon een
eigen oplossing. De ene
god bracht de boodschap
met donder en bliksem,
de
andere
met
liefdespijlen en weer een
ander
fluisterde
de
boodschap liefdevol in de
oren van de mensen. De
Griekse oppergodin Hera
nam de godin Iris in
dienst
om
haar
boodschappen duidelijk
én oogverblindend naar
de aarde te sturen.

Iris voldeed volledig aan haar verwachting. Wanneer de hemel donker
is en de zon op wolken vol regendruppels schijnt, dan snelt Iris zo snel
als de wind met een boodschap onder de arm vanuit de hemel naar
de aarde. En de Grieken wisten als ze de kleurrijke pracht van de
regenboog zagen dat Iris kwam en namen haar boodschap in
ontvangst. Op haar weg terug bracht zij het water uit de meren en de
rivieren naar de wolken die hiermee de regenboog maakten. Maar
tegelijkertijd besproeiden deze ook de gewassen en vulden de sloten.
De boeren noemden haar dan ook dankbaar hun groeigodin. Om Iris
te danken zorgde de oppergodin Heras dat er bloemen gingen groeien
langs en in de sloten, met de prachtige kleuren van de regenboog. De
boeren vernoemden deze bloemen naar hun groeigodin: Iris.
In Nederland is alleen de gele variant van de Iris inheems. Haar
prachtig gele zwavelkleur is één van de belangrijkste kleuren van de
regenboog.
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Madeliefje (Bellis perennis)
Het woord made is een oud woord voor weide. Dus een lief bloemetje
in de weide, is de verklaring van de naam. Maar hieronder het andere
verhaal.

De religieuze verklaring van de naam vind je in het volgend verhaal.
In de tijd dat Jezus nog een klein jongetje was, knutselde Maria voor
hem. Zo plakte zij eens 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.
De ‘Dreumelse’ naam is meizoentje (‘maè:jzüntje’), omdat men dacht
dat de meimaand het bloempje wakker zoende.
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Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)
Salomé (14 – na het jaar 62), een vrouw uit een machtig geslacht in
Judea, mocht een wens doen. Die schonk de wens aan haar moeder
Herodias en die vroeg het hoofd van Johannes de Doper, de profeet
die Jezus doopte. Moeder Herodias haatte Johannes omdat die zijn
afkeuring uitsprak over haar huwelijk met Antipas. Johannes deed dit
omdat beiden al eerder gehuwd waren en daarmee dit huwelijk in
strijd was met de Thora (heilige boeken van het Joodse geloof).
Johannes werd onthoofd en zijn hoofd werd aangeboden aan
Herodias. Die doorstak met een van haar haarspelden de tong, die
haar zo dikwijls vermanend had toegesproken. Uit de bloeddruppels
van Johannes gingen plantjes groeien die de naam ‘Sint-Janskruid’
kregen. Het rode sap in hun bloemknoppen symboliseert het bloed
van Johannes, de bladeren met de doorzichtige punten, de doorstoken
tong.

En de geboortedag van Johannes de Doper (24 juni) werd het
hoogtepunt van de bloei van deze soort.
De appel valt niet ver van de boom, is hier van toepassing. De
wraakzuchtige dame Herodias is de kleindochter van Herodes, die
berucht is geworden door de kindermoord die op zijn bevel vlak na de
geboorte van Jezus plaatsvond in Judea.
Het hele verhaal van deze gruwelijke gebeurtenissen kun je lezen in
het Nieuwe Testament, in de evangelies volgens Marcus en Matteüs.
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Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
Toen het allereerste sneeuwklokje zijn blaadjes ontvouwde, lag er nog
sneeuw op aarde. Koning Winter heerste nog, maar koning Lente was
al aangekomen, om zijn plaats in te nemen.
Allebei wilden ze het bloempje een naam geven.
Koning Winter vond dat hij dat mocht, want het bloempje was tijdens
zijn bewind gaan bloeien. Hij nam het in zijn handen en door dat die
ijskoud waren, werd het bloempje zo wit als sneeuw. Koning Winter
zei: “Ik noem het ‘sneeuwbloem’, dat past het best bij hem.”

Daar was koning Lente het totaal niet mee eens. Hij nam het uit de
handen van koning Winter en zei: “Het moet ‘lenteklokje’ heten, want
het heeft mijn komst voorspeld en het zal bloeien als ik regeer.”
Terwijl de bloempjes in de warme handen van koning Lente lagen,
kregen ze groene vlekjes. Toen de koningen dat zagen besloten
koning Winter en koning Lente te komen tot een compromis. En
daarom heet het bloempje ‘sneeuwklokje’.
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Vergeet-me-nietje (Myosotis spec.)
Heel lang geleden was er een ridder in vol ornaat met zijn geliefde
langs een rivier aan het wandelen. Bij het plukken van een bosje
bloemen viel hij door de zwaarte van zijn harnas in het water. Terwijl
hij verdronk gooide hij het bosje bloemen naar zijn geliefde en riep:
"Vergeet mij niet!" En deze naam kreeg de bloem, die hij gooide.

Deze bloem is door dit verhaal ook verbonden met romantiek en
tragiek en werd vaak door vrouwen gedragen als teken van trouw en
oneindige liefde. De bloemkleur staat voor goddelijkheid,
oneindigheid, onschuld en trouw.
Kortom dè bloem om tijdens Allerzielen je geliefden te herdenken. Een
praktisch probleem is dat deze soort niet op 2 november bloeit. De
chrysant wel en daarom siert die en niet het vergeet-me-nietje de
graven op Allerzielen
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Een Bloem - Toon Tellegen
Als ik een bloem was,
zou ik dan nu bloeien?
Of zou ik een bijzondere bloem zijn,
een onvoorstelbare bloem,
een bloem die niet kan kiezen tussen bloeien
en niet bloeien,
En die over de rand van een vaas voorover
leunt
om te zien of zijn afgrond een bodem heeft?
Of zou ik alleen maar kunnen bloeien,
moeten bloeien,
rood en gedachteloos,
op een ongerepte schoorsteenmantel, ergens
tussen schaamte en geluk?
En als ik een bloem was,
zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken?
Nu nog niet?

16

Boterbloem (Ranunculus spec.)

Boterblômmetje - Jan Pieter Heije
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!
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(Haag)winde (Convolvulus sepium)

Rondeel - Victor Westhoff/Peter Sandifort
De winde slingert om mijn hand,
terwijl ik luister naar het riet.
Hier in mijn armen bloeit zij niet;
wat wacht mij aan de overkant?
De boot is licht en niet bemand,
mijn oever wild en onbespied.
Wat aarzel ik dan in het riet
en wieg de winde in mijn hand?
Dan zingt het water mij zijn lied,
en boot en riet verlaat ik, want
ik wil als naakte waterplant
ontvoerd zijn naar het oergebied:
daar bloeit de winde in mijn hand,
en om mij ruist het milde riet.
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Hazelaar (Corylus avellana)

De hazelaar - Ida Gerhardt
Onverwacht mij tegen
in 't nog winters jaar
op de sprong der wegen
bloeit de hazelaar.
Tegen 't licht gehangen
slingertjes van goud;
aarzelend, bevangen
raak ik aan het hout.
Trillend dwaalt van boven
't fijne wolken los;
en met bloei bestoven
in het naakte bos
blijf ik in een beven
teruggehouden staan,
en ik raak nog even
't donker stamhout aan.
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Hondsdraf (Glechoma hederaceae)

Hondsdraf - H.H. ter Balkt
Dat draaft maar, hondsdraf
Dat draaft maar

Oud-heilbrenger, beroemde;
hé, Blauwe Loper!

Pijlsnel, in 't blauw, eeuw
in en andere uit

Stadswapen
voor de onbekende stad

Eer de staak de hop droeg
was hondsdraf de hop

Plant hondsdraf, inwoners
Hondsdraf onder je ramen

genas wie zwak was,
troostte de hutten

Ruil jullie tamme anjer
in voor de balling
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Kamille (Matricaria spec.)

Kamille - Joan de Haes
Hier leert kamille ootmoedigheden
Kamille, die, hoe meer vertreden,
Hoe aengenamer geuren spreit,
Zelfs voor die haar met voeten traden,
Leert my geen vijanden te schaden,
Al woeden zy met onbescheit.
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Kamperfoelie (Lonicera spec.)

Nestoriaanse kwatrijnen 1 - Hugo Pos
Geloof me toch, als ik van hier verdwijn
maakt het niet uit. Straks bloeit weer de jasmijn
en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen
als zij verdwenen waren - ik er nog zou zijn.

22

Klaver (Trifolium spec.)/
Klaproos (Papaver spec.)

Ik wou dat ik een bloempje was - Paul Biegel
Ik wou dat ik een bloempje was
En groeide in het groene gras.
Het liefst wou ik een klaver zijn
Maar ook vind ik een papaver fijn.
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Korenbloem (Centaurea cyanus)

De korenbloem - Jan. D. van Laar
Ik ben geboren
In het koren,
Ik ben de blauwe korenbloem.
Ik moet groeien
Om te bloeien
En te kijken naar de zon.
Zon
Zon,
Lieve zon,
Ik wou dat ik je
Pakken kon.
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Meidoorn (Crataegus spec.)

Afscheid - J.C. Bloem
Wanneer wij ´s avonds ´t dorp inkwamen geurden
De linden, of wij zagen voor het huis
De meidoorns, die hun vage bloesems beurden
in scheemring van zacht bladerengesuis.
Het leven stuurt ons hooploos heen en weer.
Waar zullen ons de laatre lenten vinden?
Ik vraag niet langer: Ik weet slechts: niet meer
Zien wij te zaam die meidoorns en die linden.
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Speenkruid (Ranunculus ficaria)

Speenkruid - Frans Hoppenbrouwers
Dit malse kruid, dit sieraad, ongekroond,
begroet ik steeds met half geloken ogen
en ieder jaar tot in mijn ziel bewogen,
word ik, verguld tot in het hart, beloond.
Dit kruid gedijt aan boorden van rivieren
die 's winters zwellend uit hun bedding treden,
met vette klei het groene land bekleden,
dat keel geeft aan de stem der populieren.
Dit boterkruid dat in het eerste licht
zich stil ontvouwt om zijn gewaad te tonen,
dit zonnegeel, dat als een ijlbericht.
de wandelaar wil groeten en belonen,
opdat hij, sterk op tederheid gericht,
het winterbed weer hoopvol op zal schonen.
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Viooltje (Viola spec.)

Viooltje - Johann Wolfgang Goethe
Een leuk viooltje in de wei
stond er wat onopvallend bij,
het was een teer viooltje.
Toen kwam een jonge herderin
met lichte tred en goede zin,
vooruit, vooruit,
het weiland op en zong.
Ach, kon ik maar voor korte duur
de mooiste bloem zijn van de natuur,
mijmerde het viooltje,
tot meisjelief m'heeft afgeplukt
en aan haar zachte boezem drukt,
ach toe, ach toe,
een paar minuten maar.
Helaas! Het meisje komt eraan,
maar ziet het bloempje niet eens staan,
vertrapt het met haar zooltje.
Het knakt en sterft en glundert nog:
ik sterf dan wel, maar sterf toch
door haar, door haar,
lig aan haar voeten toch.
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Waterlelie (Nymphea alba)

De waterlelie - Frederik van Eeden
Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.
Rijzend uit donker-koele vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer...
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Braam (Rubus fructicosus)
Bramen zijn rijp in juni, juli en augustus. Je kunt ze tot je voldoende
hebt om jam te maken, invriezen.

Bramenjam
Ingrediënten

1,250 gram bramen

1 pakje (500 gram) geleisuiker

2-3 potten
Bereiding van bramen-/vruchtenjam
Maak jampotten en eventuele deksels schoon met heet sodawater.
Gebruik 1 eetlepel soda op 1 liter water. Spoel alles na met schoon,
heet water. Laat de potten en deksels omgekeerd op een schone
theedoek uitlekken.
Maak de bramen schoon en doe ze in een pan. Breng de bramen op
klein vuur aan de kook. Voeg de geleisuiker toe en breng dit al roerend
aan de kook. Laat de massa 1 minuut borrelend koken.
Schenk de hete massa direct in de schoongemaakte jampotten en sluit
ze af.

30

Brandnetel (Urtica spec.)

Handschoenen aan bij het plukken van de brandneteltoppen is een
aanrader.

Brandnetelsoep
Ingrediënten

500 gram verse brandnetelkoppen

klontje boter

750 ml bouillon (kruiden, kip, rund)

100 gram crème fraîche
Bereiding
Smelt de gewassen brandnetelkoppen in een klont boter, laat goed
afkoelen, en dan pas malen in een keukenmachine (kleur is dan
prachtig groen), voeg 100 gram crème fraîche toe en meng het met
de brandnetels.
Verwarm ondertussen de bouillon en voeg zodra de bouillon kookt het
brandnetelmengsel er aan toe. Nog een minuut door laten koken,
eventueel op smaak brengen met zout en vers gemalen peper.
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Goudsbloem (Calendula officinalis)

Goudsbloemthee
Ingrediënt

1 eetlepel (lint)bloemblaadjes
Bereiding
Bloemblaadjes in een zeefje en deze overgieten met kokend water.
Deze thee is niet alleen lekker maar stimuleert ook de werking van de
gal en de lever en helpt het krampen te verlichten. Verder helpt het
wonden te laten helen en ontstekingen te remmen.
De (lint)bloemblaadjes (één theelepel) kunnen ook worden gebruikt
om een saffraankleur te geven aan bijvoorbeeld rijst, vis en
vleessoepen en omelet.
Bij gebruik als garnering van paté en fruitsalades draagt het bij aan
een feestelijk tint.
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Lisdodde (grote)/(Typha latifolia)

Duvelstokvaria
Ingrediënten

jonge bladeren. Verzamel ze in het voorjaar.

Jonge scheuten, waar je makkelijk met de nagel doorheen kunt
drukken. Verzamel ze in maart en april.

wortelstokken. Verzamel ze van maart tot november.
Bereiding
De jonge bladeren worden gegeten als spinazie.
De jonge scheuten kunnen rauw gegeten worden in salades. Je kunt
ze ook bakken, wokken, koken, stoven en in soepen bereiden.
De wortelstokken kunnen geschild worden en dan worden gekookt tot
ze gaar zijn (10-15 minuten). Maar ze kunnen ook (20 minuten)
worden gebakken op de barbecue. Scheur de wortel open en de
zetmeelrijke vezels kunnen er worden uitgehaald en zijn direct
eetbaar.
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Look-zonder-look (Alliaria petiolata)

Look-flensjes
Ingrediënten

gewassen bladeren van look-zonder-look

4 eieren

¼ liter melk

150 gram bloem of volkorenmeel

snufje zout
Bereiding
Doe de eieren, de melk en de bladeren van look-zonder-look in een
kom. Eventjes pureren met de staafmixer. Roer er vervolgens het
meel door. Laat het geheel ruim een half uur staan en bak er flensjes
van.
Rol de flensjes na het bakken op en vul ze met kaas of tomaten.
Daarna direct serveren.
Look-zonder-look is ook lekker als groente bij zalm, je kan het rauw
serveren in een salade of heel even meebakken met de zalm.
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Paardenbloem (Taraxum officinale)

Molsla zijn de jonge gebleekte bladeren van de paardenbloem/
paapmuts. Vroeger zocht men in de lente in molshopen naar deze
paardenbloembladeren, vandaar de naam.

Molsla met spekjes
Ingrediënten

350 gram jonge gebleekte molsla of jonge bladeren

2 eetlepels vinaigrette zout, peper en snufje suiker

125 gram dobbelsteentjes gerookt spek

1 sneetje wit brood, in blokjes gesneden

olie

2 eetlepels wijnazijn

1 (fijngemaakt) hardgekookt ei
Bereiding
Doe de schoongemaakte sla met de vinaigrette (een theelepel azijn
met 5 theelepels olijfolie en wat tuinkruiden) in een verwarmde
slakom.
Bak de spekjes en de blokjes brood in de olie knapperig en goudbruin
en voeg ze toe aan de sla. Goed mengen. Nu vlug de azijn in de pan
met spek opkoken en voeg daarna aan de sla toe. Alles goed hutselen.
Direct opdienen met het fijngemaakte ei als versiering.
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Sleedoorn (Prunus spinosa)

Sleedoornlikeur
Ingrediënten

1 pond sleedoorn pruimen

100 gram suiker

1 eetlepel vloeibare honing

1,5 liter alcohol (jenever, brandewijn, gin)
Bereiding
De sleedoorn pruimpjes zijn rijp rond november; ze zijn dan
blauwzwart van kleur De smaak is het beste (zoeter) na nachtvorst.
Voor je ze in de fles stopt, prik dan (met een stopnaald) gaatjes in de
pruimpjes. Neem een weckfles van 1 ½ liter en vul deze voor de helft
met de (nog bevroren) sleedoornpruimpjes. De vruchten niet pletten
anders wordt de likeur troebel. Voeg de suiker en honing toe. Vul de
fles met alcohol naar keuze. Zet de fles, gedurende een paar
maanden, op een warme plek. Schud de fles regelmatig, wel
voorzichtig. Giet de inhoud van de weckfles door een zeef, eventueel
nog eens door een koffiefilter.
De uitgezeefde vruchten kunnen ook gegeten worden, net als
bijvoorbeeld ‘boerenjongens’.
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Veldzuring (Rumex acetosa)

Zuringsoep
Ingrediënten

300 gram zuringbladeren

1 liter bouillon

60 gram boter

60 gram bloem

1 liter water

peper, zout

3 eetlepels room
Bereiding
Was de zuring en laat deze uitlekken. Kook de bladeren op een laag
vuurtje in de hete bouillon. Maak ondertussen een roux van boter en
bloem. Doe de roux samen met het water in de bouillon en laat het
geheel, onder roeren, nog even zacht koken. Pureer het mengsel en
breng het op smaak met peper en zout. Voeg de room toe. Versier elk
bord met een blaadje verse zuring.
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Gewone vlier (Sambucus nigra)

Vlierbloesemlimonade
Ingrediënten

Zoveel mogelijk schermen van vlierbloesem

1 kilo gram suiker per liter.

3 citroenen per liter
Bereiding
Pluk vlierbloesemtuilen waarvan alle bloemen uitgekomen zijn en nog
niet zijn verdord.
Doe de tuilen zonder stelen in een grote pan of in een emmer met
deksel. Overgiet de schermen met zoveel water dat ze net onder
staan. Sluit de pan/emmer af en laat deze een dag staan op een koele
plek. Giet nu alles door een vergiet en dan nog een keer door een zeef
en tenslotte door een zeefdoek/natte schone theedoek. Meet de
hoeveelheid vocht en doe het in een grote pan. Pers de citroenen en
doe het sap erbij. Voeg nu per liter 1 kilogram suiker toe en verhit het
mengsel tot het net niet kookt. Roer ondertussen tot de suiker is
opgelost.
Maak flessen van te voren goed schoon met kokend water. Vul de
flessen heet af met de limonadesiroop en sluit ze direct na het vullen
goed af.
Serveer de limonade ijskoud en/of met klontjes ijs.
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Vogelmuur (Stellaria media)

Vogelmuursoep
Ingrediënten

2 bosjes vogelmuur zonder harde stengels

1 dunne prei in dunne plakjes gesneden

1 grote aardappel in kleine blokjes

1½ liter bouillon

3 dl slagroom of koffieroom

zout en peper
Bereiding
Breng de bouillon aan de kook en roer hier de aardappel en vogelmuur
door. Laat dit 10-15 minuten zachtjes trekken.
Op smaak brengen met peper en zout. Pureer hierna de soep tot deze
mooi glad is. Doe dan de room, de in plakjes gesneden prei erbij en
verwarm de soep zonder te laten koken. Garneren met wat blaadjes
vogelmuur.
Vogelmuur smaakt ook uitstekend door verse salade. En in stamppot:
roer de goed gewassen en fijngesneden muur pas op het allerlaatst
moment door de gekookte, gestampte en met peper, zout en
nootmuskaat op smaak gebrachte aardappelen. Extra lekker met een
paar lepels crème fraîche.
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Watermunt (Mentha aquatica)

Watermunttapenade
Ingrediënten

3 handen muntblaadjes

1 handvol verkruimeld (oud) brood

scheut olijfolie

peper en zout

mosterd

rode wijnazijn
Bereiding
Hak de munt fijn en roer het door het brood. Roer er zoveel olijfolie
door tot het geheel smeuïg is. Breng op smaak met peper en zout,
mosterd en azijn. De saus komt beter op smaak als die een tijdje
staat.
Munttapenade is lekker op toast bij de borrel of bij gebraden
(lams)vlees.
Munt is ook heerlijk als thee. Takje in de theepot of in kop en er
kokend water op gieten; 10 minuten laten trekken.
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Zevenblad (Aegopodium podagraria)
Zevenblad
is
heel gezond en
lekker.
De soort bevat
veel vitamine
C, provitamine
A en kalium,
calcium
en
magnesium.
De
bladeren
smaken naar
een iets tussen
spinazie
en
raapstelen in.
Gebakken met een gesnipperd uitje en geserveerd als bedje onder
een stukje zalm is het ongeëvenaard! Gekookt, gehakt en als pesto is
het heerlijk bij pasta. Je vraagt je af hoe deze gezonde delicatesse die
vele tuinliefhebbers tot wanhoop drijft, de tweede wereldoorlog heeft
overleefd?

Hanepootschotel
Ingrediënten

300 gram zevenblad (zonder stengels, gewassen en gesneden)

2 eetlepels olie

2 middelgrote uien (gesneden)

2 appels (in blokjes)

1 theelepel kerrie poeder

zout, peper, evt. bouillonpoeder

3 eetlepels crème fraîche (of ongeslagen slagroom)
Bereiding
Fruit de uien aan in olie en voeg de appelblokjes toe.
Even omscheppen en daarna de bladeren van het zevenblad
toevoegen. Even flink door verhitten en omscheppen. Kerriepoeder,
zout, peper en eventueel wat bouillonpoeder toevoegen. Afmaken met
crème fraîche. Serveer deze groenteschotel met rijst of pasta.
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Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)

De heele plant van Boerenwormkruid (Reinvaren): bladeren, bloemen
en zaad, bezitten dezelfde geneeskrachtige eigenschappen.
Inwendig gebruik
Delen van de plant, 100 gram op 1 liter witten wijn laten trekken;
men gebruikt er 6 lepels daags van, alle uren één eetlepel. Het wordt
aangewend tegen onregelmatige menstruatie, hysterie, duizelingen,
krampen en kolieken. Ook tegen wormen, geelzucht en waterzucht is
dit een probaat middel gebleken.
Uitwendig gebruik
Bloemtoppen, 25 gram op een flesch jenever laten trekken.
Het is een middel tegen hoofdzeer, rheumatiek, opengesprongen
handen en dartels (eczema). Men wrijft 2 maal per dag de lidmaten
of zieke plaatsen er mede.
Gestampte versche bladeren met versche boter vermengd, is een
probaat middel bij verstuiking en ontwrichting.
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Wilde cichorei (Cichorium intybus)

Wilde Cichorei (Wilde Suikerij) groeit menigvuldig op hooge gronden,
dijken en langs wegen. De licht blauwe bloemen gelijken veel op de
korenbloemen, maar zijn grooter.
De lange geelachtige wortel bevat evenals de bladeren een bittersap
en hebben beiden geneeskracht.
Inwendig gebruik
Het aftreksel der bladeren (zamelt in Juni) bevat 10-25 gr. per ½ liter
kokend water: men drinkt 2 kopjes per dag. Die wordt aanbevolen
tegen constipatie, maagslijm en overvloedige gal, het zuivert lever,
milt, nieren en maag en bevordert de spijsvertering.
Het afkooksel van wortels, bladeren en stengels is zeer aan te raden
bij longontsteking en borstcatarrh.
Uitwendig gebruik
Tinctuur van den wortel (zamelt in September) gezet op spiritus van
75% om zwakke ledematen 2 maal daags in te wrijven.
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Duizendblad (Alchemilla millefolium)

De bladeren en bloempjes van Duizendblad (Garwe/Hazegerf) zijn
geneeskrachtig.
Inwendig gebruik
Duizendblad is vooral krachtig voor convalescenten (herstellenden)
om hen te versterken, verder tegen de gevolgen van zelfbevlekking,
inwendige zweren en beeneters (cariës) Voor zenuwlijders werkt het
versterkend. Rugpijn, ontstaan door aambeien, wordt genezen door
thee van Duizendblad. voorts wordt deze thee genomen bij ziekten
van het darmkanaal en maagpijn. Bij windkoliek verzuime men niet,
deze thee te beproeven. Windkoliek wordt veroorzaakt door overvloed
van gassen in maag en ingewanden. Meestal ontstaat het door slechte
spijsvertering of door zware en winderige spijzen, zooals: kool, erwten
en boonen, maar het kan ook ’t gevolg van een zenuwachtigen
toestand zijn.
Tegen longziekten, longbloedingen, verkoudheden en rheumatiek kan
deze thee niet genoeg worden aanbevolen.
Uitwendig gebruik
Het gekneusde kruid is heilzaam bij versche wonden, scrofuleuze
wonden en fistels.
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Grote engelwortel (Angelica archangelica)

Een voortreffelijk huismiddel, dat niet genoeg kan worden
aanbevolen. Arme Zenuwlijders beproeft eens Engelwortel, ’t zal U
niet berouwen!
De stengels zamelt men in Juni in, den wortel in September.
Inwendig gebruik
Neem 50-70 gram stengels of wortels en laat die gedurende eenige
dagen in 1 liter wijn trekken. Men drinke hiervan dagelijks twee
wijnglazen; het beste is in kleine hoeveelheden, bijv. alle uren één
eetlepel.
Hebt gij bijv. vergiftige spijzen gebruikt of ongezonde stoffen in maag
of darmen, wordt gij gekweld door gassen, neem dan uwe toevlucht
tot de wortel al dan niet met zaad vermengd. Het middel is verder aan
te bevelen bij alle chronische ziekten, wisselkoorts, bleekzucht,
ziekelijk uitblijven der menstruatie, algemeene zwakte, krampachtige
brakingen,
kolieken,
zenuwhoofdpijn,
zenuwziekten
met
krachteloosheid, chronische luchtpijpontsteking, jicht, scorbut
(scheurbuik), verslijmde longen, borst. Voor convalescenten, alsook
tegen vuil beladen tong, maagkwalen, scrofulen (zweren) en
slijmkoorts zeer krachtdadig.
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Echte guldenroede (Solidago vigaurea)

Echte Guldenroede (Heidensch wondkruid) heeft als wetenschappelijke naam Solidago hetgeen verwijst naar zijn geneeskrachtige
werking.
Inwendig gebruik
Dagelijks 2-3 tassen thee tegen fistels, miltverstopping, waterzucht,
chronische catarrh (ontsteking) met veel uitwerpselen om slecht
enkele van de vele ongerieven die hierdoor kunnen worden bestreden
te noemen. Zelfs kraamvrouwen, die na de bevalling niet goed kunnen
wateren, worden door een paar tassen van deze thee stellig gebaat.
Ook tegen nierziekte kan Guldenroede niet genoeg aanbevolen
worden; waar alle hoop verloren was, heeft deze thee nog geholpen.
Tegen (nier)steen zet men 3 handvol op een flesch witten wijn en
neemt dagelijks 2 wijnglazen; dit verbrijzeld en verdrijft de steen.
Uitwendig gebruik
Als gorgeldrank maakt men een aftreksel van 10-15 gram van deze
plant per ½ liter kokend water. Het is zeer geprezen tegen
keelontsteking en verzweringen der keel. Dikwijls hiermede gorgelen
geneest ook verzweringen van den mond en maakt de losse tanden
weer vast.
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Gewoon herderstasje/lepeltjesdief
(Capsella bursa-pastoris)

Herderstasch (Beursjeskruid) mag in geen huis ontbreken wegens zijn
voortreffelijkheid. Men zamelt de heele plant in den zomer in voor de
wintervoorraad. Overigens moet ze zoveel mogelijk in verschen
toestand gebruikt worden, wijl ze door het drogen veel kracht
verliezen. Verouderde kruiden, ouder dan één jaar hebben geen
kracht meer, en zouden eer na- dan voordelig werken. Dit geldt voor
de meesten kruiden!
Broeder Aloysius: “Een heer had een hevig neusbloeden; al wat men
aangewend had, scheen niets te baten; men vreesde voor zijn leven.
Geen raad wetende, kwam men beangstigd tot mij. Ik raadde het
kruidje Herderstasch aan: men hechtte geen geloof aan mijn woorden,
daar men het reeds tevergeefsch beproefd had. Ik vermoedde
aanstonds, dat men verouderde kruiden gebruikt had, liet een sterk
aftreksel klaar maken, dit den patiënt opsnuiven en tevens een kopje
innemen. Bijna ogenblikkelijk hield het bloeden op.”
Inwendig gebruik
Maak een aftreksel van 50 gram van het Herderstasch per ½ liter
kokend water. Men gebruikt dit kopjesgewijs; bijv. bij sterke
bloedingen, bij de wisseljaren 3 kopjes daags.
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Grote klis/klit (Arctium lappa)

De wortel van de Grote klis (Kletwortel) wordt in de geneeskunde
gebruikt. Hij heeft geen geur, het sap is zoetachtig, bitter en
samentrekkend. Men moet die elk jaar (in October) opnieuw
inzamelen, wijl hij zijn kracht slechts één jaar behoud.
Inwendig gebruik
Afkooksel van den wortel 15-30 gram per ½ liter wordt aangewend
als zweetwekkend, bloedzuiverend en waterdrijvend; verder tegen
rheumatiek en jicht, huidziekten, zoals eczema en klierziekten.
Uitwendig gebruik
Kliswortel is een beproefd haarmiddel, en wordt tegen uitvallen van
de haren zeer aanbevolen. Neem een hoeveelheid fijngesneden
kliswortel, laat ze gedurende 10 dagen op 5 deelen spiritus van 70%
trekken, en wrijf hiermede de hoofdhuid 2-3 maal per week in.
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Klein kruiskruid (Senecio vulgaris)

Deze éénjaarige, kruidachtige plant, komt als onkruid in alle
moestuinen voor en is hierdoor voor eenieder een gemakkelijke
bereikbaar medicijn.
Inwendig gebruik
Het uitgeperste sap is heilzaam tegen wormen, leververstopping,
graveel (blaas-, nierstenen), onderdrukte menstruatie, geelzucht en
scheurbuik; tevens een goed bloedzuiverend middel. Van ’t sap drinkt
men lepelsgewijs 40-60 gram daags. Gebruikt men meer van dit sap
dan verwekt het brakingen. Tegen ledenpijn neemt men 60 gram sap
nuchter in.
Uitwendig gebruik
De gekookte bloemen worden op de maagstreek gelegd bij maagpijn.
Leg het gekneusd kruid met wierook en wat wijn gemengd op heete
gezwellen, fondament (aarsopening) en schaamdelen.
Op wonden legt men het zonder wijn of mengt het met reuzel.

50

Moerasspirea (Filipendula ulmaria)

Van deze Koningin der Weiden, zoals zij wordt genoemd vanwege haar
fraai uiterlijk, wordt de geheele plant in de geneeskunde gebruikt. Het
is een beproefd geneesmiddel voor een grooten verscheidenheid van
aandoeningen en ongerief.
Inwendig gebruik
Het afkooksel bevat 10-15 gr. per liter water. Het is een
samentrekkend, water- en pisafdrijvend geneesmiddel en wordt met
vrucht aangewend tegen buik- en huidwaterzucht, slechte
waterloozing en aambeien. Men drinkt twee tot drie kopjes per dag
van het afkooksel.
Verder is het ook tegen hoofdzeer, klierachtigen uitslag bij kinderen,
huiduitslag,
koortsen,
dysenterie,
diarrhee,
bloedspuwen,
bloedvloeiingen, bloedwateren, algemeen bloedverlies, overtollige
menstruatie en buikloop. Per dag neemt men 1-2 tassen thee of 3
gram poeder der wortels in wijn.
Uitwendig gebruik
Om bloedingen te stelpen en versche wonden te genezen legt men er
de versch gekneusde wortels op.
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Gele plomp (Nymphea lutea)

De Gele Waterroos (Gele plomp) heeft op het water drijvende ovalen
bladeren, gaafrandig en aan den voet hartvormig uitgesneden. De
bloemen met haar onaangenamen geur, verschijnen ’s ochtends bij
zonsopgang boven het water, sluiten zich ‘s avonds en verdwijnen
onder het water, om de volgenden morgen weer te ontluiken.
In de geneeskunst gebruikt men de wortels van den Waterroos.
Inwendig gebruik
Het afkooksel der wortels, bevattende 12-15 gram per ½ liter water,
gebruikt men tegen nier- en blaasonsteking, longcatarrh, zaadverlies,
overvloedige menstruatie, buikloop.
Tegen miltpijnen neemt met 30 gram wortels op 125 gram wijn in 2
keeren in.
Kleine hoeveelheden afmeten, broeder 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.”
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Smeerwortel (Symphytum officinalis)

De zwarten, slijmigen en dikken wortel van Smeerwortel
(Vetwortel/Zwartwortel) wordt in de geneeskunde gebruikt. Men
zamelt hem in den herfst in, snijdt hem in schijfjes en laat hem in den
oven drogen.
Inwendig gebruik
Het afkooksel bevat 15-20 gram per ½ liter water. Men moet dezen
wortel in een verglaasden pot koken; in een ijzeren pot wordt het
afkooksel zwart. Hij wordt zeer geprezen tegen bloedspuwen,
hoesten, diarrhee en dysenterie.
Uitwendig gebruik
Het versche afschrapsel met vrucht gebruikt op zweren, doet ze
spoedig rijpen en genezen; op brandwonden gelegd, doet het de pijn
onmiddellijk verdwijnen. Zelfs bij breuken heeft men de schoonste
resultaten gehad door het op de breuk te leggen.
Gesprongen tepels (der vrouwen) genezen spoedig door er dit
afschrapsel op te leggen.
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Echte valeriaan (Valariana officinalis)

De wortel van de Valeriaan zamelt men in het voorjaar.
Inwendig gebruik
Het afkooksel van 10-20 gram per 1,2 liter water of 1-4 gram poeder
van de gedroogde wortel.
Het wordt geprezen bij chronische zenuwkwalen en in koortsige
ziekten, bij beginnende epilepsie, vitusdans, hysterie, hypochondrie,
duizelingen, maagkramp, zenuwachtige hoofdpijn, verlammingen en
slijmberoerte (verstikking ten gevolge van snelle afscheiding van
groote hoeveelheden slijm in de luchtwegen).
Het is een uitstekend middel tegen wormen, wijl de wormen gedood
worden en de daartoe ontstane zenuwtoevallen, bedaren of
ophouden. Verder tegen krampachtige asthma, beven der lidmaten,
zenuwbrakingen, maag- en buikpijn, heeschheid door zenuwen of
geheel verlies van de stem (ahonie), hartkloppingen en
tongverlammingen.
Oude lieden, die aan oogverzwakking lijden, nemen ’s morgens 3
gram poeder met een weinig honing in; de ogen worden daardoor
versterkt.
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Oudste boom van Dreumel
Op dit moment (2015) is deze gewone es een van de oudste bomen
van Dreumel: meer dan twee eeuwen oud. Hij staat met een groot
aantal leeftijd- en soortgenoten op de eendenkooi De Meren.
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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 schil.
Gebruik
Berken sap 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 berkenschil met daarop een
laag aarde bedekt.
Volksgeloof
In de toppen van berken komen vaak dicht opeen gegroeide - door
schimmel veroorzaakte – woekering van takjes voor, de zogenaamde
heksenbezems. Deze bezems zouden zijn achtergelaten door
vliegende heksen.
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Beuk (Fagus spec.)

Naamgeving
Het woord beuk is afgeleid van ‘bos of beoce’ en betekent zowel boek
als boom. Het woord ‘fagus’ (Latijns) betekent eten en verwijst naar
de eetbare vruchten. Plaatsnamen die afgeleid zijn van beuken zijn
o.a. Boekel en Boekelo. Het Engelse Buckingham is afgeleid van beuk.
En ook en Boekarest in Roemenië, verwijst naar beuken.
Gebruik
Beukennootjes zijn eetbaar. Wanneer je er veel van eet, kun je high
worden. Dit komt door de zwak narcotische stof fagine. Een gratis
drug en het ‘in bezit hebben’ is niet strafbaar.
Volkswijsheid
Een herfst met veel beukennootjes betekent een strenge winter.
Als je met Allerheiligen een stuk hout uit de beuk snijdt en deze is
droog, dan volgt een warme droge winter; is deze nat, dan volgt een
koude winter.
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Eik (Quercus spec.)

Gebruik
Het hout is zeer duurzaam, en prima constructiemateriaal, zowel
buiten (scheepsbouw) als binnen (meubels).
In vroeger tijden waren eikels vooral belangrijk als varkensvoer. De
bast van de eik bevat looistoffen die gebruikt werd bij de leerindustrie.
Volksgeloof, -wijsheid
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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Es (Fraxinus spec.)

Naamgeving
De naam es is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse woord ‘ask’ wat
speer betekent. De Grieken gebruikten namelijk essenhout voor het
vervaardigen van hun speren.
Gebruik
Het hout van de es werd gebruikt voor het vervaardigen van wagens
en koetsen en nu nog steeds voor stelen van bijlen en hamers.

Ook in de Wilhelminastraat in Dreumel werden rond 1930
essen aangeplant toen de iepen die er stonden (wegens de
iepziekte) gerooid moesten worden. Het werden essen, omdat
wielspaken altijd nodig waren. Voor wielspaken zijn ze niet
meer nodig.
Volksgeloof, -wijsheid
Een boerenwijsheid: 'Staat de eik vóór de esch in ’t blad, het
zomerweer wordt schoon, niet nat. Tooit de esch zich voor de eik,
regenstroom wacht weg en dijk.'
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Esdoorn (Acer spec.)

Naamgeving
Het woorddeel ‘es’ heeft te maken met de gelijkenis met de vruchten
van de es. Maar voor het woorddeel ‘doorn’ is geen verklaring:
esdoorns hebben geen doornen.
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 wordt daarom veel in straten en parken in steden
aangeplant.
Ahornsuiker wordt ahornsiroop gemaakt. Wichelroedes werden
vroeger ook vaak van esdoornhout gemaakt. Het beroemde Trojaanse
Paard was van esdoornhout getimmerd.
Stradivarius gebruikte het hout van de Noorse esdoorn voor de
rugzijde van zijn violen.
Bijzonderheid
Op de Canadese vlag prijkt al vele jaren als embleem het blad van de
esdoorn.
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Linde (Tila 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.
Gebruik
Door zijn zachtheid is lindehout geschikt voor houtsnij- en draaiwerk.
De eerste boekdrukkers sneden hun letters uit linde- en perenhout.
Christelijke heiligenbeelden werden vaak uit lindehout gesneden dat
daarom 'lignum sacrum '(heilig hout) werd genoemd.
Omdat hij goed tegen snoeien kan, wordt hij veel gebruikt als knoten leiboom.
Voor vee of herten bereikbare lindebomen worden vaak onderaan
volledig van hun bladeren ontdaan.
Lindehoning is bijzonder aromatisch en gezond en een van de oudste
geneesmiddelen ter wereld.
Mythologie
Bij de Germanen was de linde gewijd aan Freya, godin van
vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid. Onder het bladerdak van de
linde werden vonnissen uitgesproken en werd beraadslaagd.
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Mispel (Mespilus germanica

Naamgeving
Mespilus komt van het Grieks mesos (helft/ midden) en pilos (bol), dit
verwijst naar de vorm van de vrucht, een halve bol.
Men dacht vroeger dat de mispelboom uit Duitsland kwam, vandaar
de soortaanduiding germanica.
Gebruik
Je kunt de mispels rauw eten (uitzuigen) en/of op brandewijn zetten
als variant op de boerenjongens (rozijnen) en boerenmeisjes
(abrikozen).
Je kunt ze ook verwerken tot jam of vruchtenmoes. Heel lekker bij
vleesgerechten.
Doe hier voor de gewassen in een zeef en druk ze er doorheen.
Doe het vruchtvlees van de zeef en voeg een scheutje slagroom toe
met wat vanillesuiker.
Roer het vruchtvlees door vanillevla nemen en breng dit op smaak
met suiker, vanille en citroensap of sinaasappelsap.
Schep dit mengsel in bakjes en laat het koud worden in de koelkast.
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Walnoot/okkernoot (Juglans regis)

Naamgeving
De naam walnoot stamt uit het
Oud-germaans en betekent
buitenlandse noot. Dit om hem bij de introductie in Nederland te
onderscheiden van de al bekende inheemse hazelnoot.
Gebruik
Notenhout is al eeuwenlang geliefd. Vroeger waren er zelfs
‘notenjagers’ op zoek naar mooie notenbomen. De worteleinden van
de notenboom kunnen worden verwerkt tot het wortelnoten fineer.
Met een aftreksel van de bolsters werd hout gebeitst (bruin) en wol
geverfd (geel).
Vroeger werden bladeren van de walnoot op de vensterbank van de
slaapkamer gelegd, tegen muggen. Het helpt echt! Ongedierte bij vee
kun je tegen gaan door deze af te sponzen met het afkooksel van de
bladeren.
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Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)

Naamgeving
De naam kastanje verwijst naar de eetbare tamme kastanje omdat
hun zaadbolsters op elkaar lijken. Deze soorten zijn niet met elkaar
verwant. Het voorvoegsel ‘paarden’ verwijst naar het gebruik in het
land van oorsprong (Turkije) om paarden bij verkoudheid gekookte
kastanjes te voeren.
Gebruik
Het hout van de paardenkastanje is niet erg bruikbaar. Dit in
tegenstelling van het hout van de tamme kastanje dat zonder
behandeling jaren goed blijft.
De kastanjes zijn net als eikels geschikt voer voor varkens, wilde
zwijnen en herten. Voor mensen zijn ze (vanwege de looistoffen) niet
eetbaar.
Volksgeloof
Een kastanje, gedragen in de broekzak (of meerdere mag ook, maar
in ieder geval een oneven aantal), zou helpen tegen reumatiek en
jicht.
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Plataan (Platanus spec.)

Naamgeving
Het woord plataan is afgeleid van het Griekse ‘platys’ wat plat of breed
betekent en te maken heeft met de breed uitstaande takken van de
boom.
Gebruik
Deze boomsoort kan goed tegen luchtvervuiling en herstelt zich snel
van verwondingen en snoei en wordt om die reden massaal
aangeplant als laan/parkboom.
Het hout wordt gebruikt voor o.a. meubels, houtsnij- en draaiwerk.
Bijzonderheden
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.
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Populier (Populus spec.)

Deze boomsoort is (samen met de wilg) kenmerkend voor het
‘zachthoutooibos’. Dit is het bostype dat vroeger op de lagere plaatsen
in het rivierengebied voorkwam. De soorten van dit bos kunnen goed
tegen langdurige overstroming. In het (verre) verleden is dit bostype
volledig gekapt. De populieren die er nu staan zijn aangeplant.
Gebruik
De kwaliteit van het hout is niet erg hoog, maar wordt wel gebruikt
voor het maken van lucifers, pulp voor krantenpapier, (fruit)kistjes en
lucifersdozen.
In Dreumel werd het hout gebruikt voor het maken van klompen.
Volksgebruik, -wijsheid
Meisjes boorden gaatjes in de stam van populieren waarin ze haar van
zichzelf stopten in de hoop dat het daardoor sneller zou gaan groeien.
Als populieren in het najaar eerst het blad in de top verliezen, wordt
het een milde winter. Verliest hij eerst het onderste blad, dan hebben
we een strenge winter te verwachten.
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Wilg (Salix spec.)

Wilgen kunnen overleven op extreem natte groeiplaatsen, doordat zij
via de boven het water uitkomende delen zuurstof naar het
wortelstelsel kunnen transporteren.
Gebruik
In Dreumel waren (en zijn nog) grienden, welke de takken (tenen)
lever(d)en voor o.a. manden/oeverbescherming.
Klompendragers beweren dat klompen, die van wilgenhout
vervaardigd zijn, een betere kwaliteit leveren dan die van
populierenhout.
Wilgenbast gebruikte men vroeger tegen reumatiek en jicht. Door op
een stukje bast te kauwen, kun je pijn verlichten. Daarin zit salicine
in, het hoofdbestanddeel van aspirine.
Mythologie
In de Bijbel is de wilg een treurboom. Judas hing zich op in een wilg
en Jezus zou geslagen zijn met wilgenroeden.
Heksen en spoken zouden in wilgen wonen. Honingzwammen die op
het verrotte hout van oude, geknotte wilgen groeien, lichten op in het
donker zodat deze spookachtig lijken. Vandaar dat heksen en spoken
in wilgen zouden wonen.
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