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Genieten…
dat blijven we doen met al het voorjaarsmoois…
Het zijn bizarre tijden maar daar gaan we nu niet op in.
Genieten… ‘Het Wilde Genieten’, is juist nu van groot belang.
Het voorjaar lokt ons naar buiten, het weer werkt mee en de explosie aan blaadjes, bloemen
en jonge planten zie je met de dag steeds groter worden.
Wij werkten in de afgelopen weken vele uren in onze tuin. Van alles werd verwijderd, verplant en nieuw aangeplant.
Een mens kan tevreden zijn na dergelijke acties. En dat waren wij dan ook.
Er kwam een moment dat het grote grove werk gedaan was en dan gaat je blik ook weer op
fijnere zaken.
En zo bedacht ik dat het wellicht wel weer eens leuk kon zijn wat ‘huis- en tuindecoraties’ te
maken.
Jaren geleden gaf ik workshops; niet als hobby een paar uur in de week maar grootschalig en
we waren behoorlijk bekend door de manier waarop we dit presenteerden.
Naast het geven van workshops verkochten we ‘Doe-het-zelf-pakketten’ en terugdenkend
aan deze jaren kreeg ik het idee om datgene wat ik in de afgelopen week maakte met jullie
te delen.
De beschrijvingen weer op ouderwetse wijze uitgeschreven en wellicht kan het je inspireren
om eens wat uurtjes ‘aan de knutsel’ te gaan.
Deze nieuwsbrief kun je ook met anderen delen dus voel je vrij met wie dan ook ‘aan de slag
te gaan’.
De natuur schenkt ons vitamientjes; we moeten het onszelf ook gezellig maken en nu onze
studiegroepen stilliggen en we niet met meerderen tegelijk de natuur intrekken om te kijken
wat er zoal eetbaar is bedenk ik weleens wat.
Veel plezier met alles wat we delen, blijf positief en bedenk maar dat alles wat ze verzinnen
wat wel heel absurd overkomt wellicht een laatste stuiptrekking is om ons te duwen waar
wij denken dat we thuishoren.
We hebben een eigen vrije wil, zijn zelf baas over ons eigen lichaam en niemand kan ons afnemen dat we blij worden van de kleine bloempjes die voor onze voeten groeien.
Neem dagelijks maar een portie ‘wilde’ groenten, kruiden en natuurlijk een paar eetbare
bloemen bij of door je maaltijd en voel je daardoor energieker.
Gelukkig is het voorjaar en kunnen we nog tijdenlang heerlijk buiten doorbrengen.
Tot volgende maand met ook dan weer ‘Het Wilde Genieten’.
Anneke Bleeker
Gaasterland, april 2020
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Sla pluk je van bomen en struiken…
Sla… We zijn het gewend dat er vele
soorten sla te koop zijn in de winkels.
Biologisch en niet biologisch, kleinbladig, grootbladig, lichtgroen, donkergroen, getint, glad of gekruld.
Vele soorten staan tot onze beschikking. In de zomer, herfst, winter en
lente… sla is altijd te koop. Je kunt je
afvragen of het normaal is om het
hele jaar door sla als groente op je
bord te presenteren. Van nature
groeit sla in de zomer, niet in de winter en hoort sla zijn voedingsstoffen
uit de bodem te halen. Hoe sla gekweekt wordt, daar kun je in veel gevallen je vraagtekens bij zetten want
hoe puur is puur nog?
Sla... wat is sla? Bladeren die als maaltijd kunnen dienen in combinatie met aardappelen, gekookt of gebakken of als bijgerecht bij elke willekeurige maaltijd. Sla kan ook dienen als voorgerecht aangevuld met andere ingrediënten. Sla op een broodje gezond, zoals men dat dan
noemt; kortom: sla kan al snel een maaltijd opleuken, gezellig maken en het is een gemakkelijke en in verhouding goedkope groente. Zelfs kort koken of roerbakken is mogelijk, rauw in
een stamppot, bedenk het en voer het uit.

Lindeblaadjes aan de voet van een boom

Sla... Als we heel logisch nadenken dan serveren we sla uitsluitend in het seizoen waarin het
past en dat is niet in de winter. In de wintermaanden zijn er voldoende andere groentesoorten
die we met smaak kunnen verorberen. Seizoensgebonden eten is juist heel goed en past ook
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bij de temperatuur van dat moment. Sla groeit eigenlijk ook altijd in onze nabije omgeving als
we weten wat we kunnen eten.

Lindeblad

Heerlijk vers…

De lindebomen blijven heel lang jonge bladeren geven en deze zijn uitstekend om als sla te
verwerken. Pluk de jonge bladeren en combineer met andere ingrediënten. Als we over duurzaam tuinieren spreken dan is dit een mooi voorbeeld. Slaplanten hebben een klein wortelstelsel, zij zijn eenjarig, moeten in verhouding veel water hebben en zijn snel aangetast als het
tegenzit. Lindebomen hebben een diep wortelstelstel, redden zich ook in droge periodes, kunnen ouder dan 80 jaar worden en geven elk jaar weer heel veel sla.

Lindeblad

Lindebloesem

Hiermee geven we niet aan dat je geen sla meer zou moeten kweken in een moestuin; onzin,
maar het kan wel tot nadenken stemmen. De voeding groeit gewoon om ons heen ook in deze
tijd van het jaar zijn er nog volop jonge lindebladeren te scoren. We plukken alleen de jonge
blaadjes aan de toppen van takken en onderaan de stam kun je daar vele vinden.
Er zijn veel meer bomen en struiken met eetbare bladeren in hun jonge fase.
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Denk o.a. aan de beuken, berken, witte meidoorn, maar deze bladeren zijn maar een bepaalde
periode te oogsten, wanneer zij nog zo fragiel zijn. In het voorjaar zijn zij het smakelijkst.

Lindebloesem

Een prachtige volle kruin

Het voordeel van lindebomen is dat zij ook nu nog behoorlijk veel jonge bladeren produceren.
Deze sla is dus langer te oogsten. En vers geplukte blaadjes die je direct verwerkt hebben een
hoge energiewaarde, zij kunnen ook fantastisch dienst doen om een gekochte krop sla een
extra boost te geven. Als je dergelijke bladeren toevoegt aan een krop sla in een schaal dan
geef je het geheel meer energie door de vitaliteit van deze vers geplukte blaadjes.

Lindebomen

Sla pluk je van bomen en struiken…

Versier het geheel met enkele eetbare bloemen en je hebt een feestje op je bord.
De lindeboom is ook bekend om zijn heerlijk geurende bloesems die vers en gedroogd als thee
gepresenteerd kunnen worden maar nu kunnen we nog genieten van jonge blaadjes.
Anneke
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Super vrolijke voorjaarssalade...

Onze voorjaarssalade

Een beetje dichterbij

Maak een salade zoals jij dat wilt.
Wij verwerkten een komkommer in dunne schijfjes, kikkererwten, Griekse yoghurt met een
beetje mayonaise, olie, scheutje azijn en kruiden.
Daar aan toegevoegd werd veldsla, geplukt uit de vrije natuur, samen met... wij zeggen voor
het gemak gele kruisbloemigen.
Want of je nu koolzaad, gewoon barbarakruid of mosterdzaad verwerkt... ze zijn allemaal
eetbaar.

Geelbloeiende kruisbloemigen

Een beetje dichterbij

Deze soorten vallend onder de kruisbloemigen zijn familie van alle koolsoorten, waterkers,
veldkers, boskers, tuinkers en nog heel veel meer soorten.
Kruisbloemigen hebben bloempjes met vier bloemblaadjes die kruislings tegenover elkaar
staan.
De pinksterbloem, damastbloem, look-zonder-look behoren ook tot deze familie en dan zijn
er nog heel veel meer.
Wanneer een kool gaat bloeien, denk aan een rode, witte, groene of boerenkool dan verschijnen er ook van dit soort bloemen.
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Bloeiende veldkers

Een bosje voor in de sla

Deze bloemen zijn ook allemaal eetbaar, evenals de bladeren en stelen.
De veldsla troffen we bloeiend aan, een plaatje als je dat ontdekt.
Thuisgekomen snel de gevonden oogst op water gezet en even later verwerkt in de salade.
De veldsla ging ook fijn gesneden door het geheel.
Anneke

Even het voorjaar vieren
In onze beleving ontluikt
de natuur in recordtempo,
maar wat wil je ook: eerst
veel water in maart en
april en dan een aantal
zonnige dagen erachteraan.
Alles schiet de grond en de
knop uit!
Hoogste tijd om te genieten van al het eetbare
‘wilde’ jonge blad en de
bloempjes.
Je kunt deze jonge heerlijkheden natuurlijk in een
salade verwerken, maar je
kunt ze ook gebruiken als
eetbare versiering op een
toastje.
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Foto’s vorige pagina:
1e rij:
2e rij:
3e rij:
4e rij:

Zevenblad – Tuinkers
Jonge daslookblaadjes – Duizendblad (piepjong)
Viooltjes – Madeliefjes
Tulpen (alleen de bloemblaadjes) – Het resultaat

Ingrediënten:

Wij kozen voor watercrackers. Ze zijn licht, luchtig en knapperig.
Een kanttekening hierbij: beleg ze pas vlak voordat je ze gaat serveren, anders worden ze snel zacht.
Wij oogstten de eetbare versiering direct uit onze tuin. Omdat wij
absoluut geen bestrijdingsmiddelen of andere zooi gebruiken, kunnen het groen en de bloempjes zo verwerkt worden.

Werkwijze:

Pluk eerst de decoratieve blaadjes en bloempjes.
Doe wat beleg op de toastjes en versier ze met het groen en de
bloempjes. Wellicht ten overvloede: van de tulp gebruiken we alleen
de bloemblaadjes. De bloembodem en de stamper en meeldraden
gaan in de compostbak.
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Krachtige kiemen

Diverse verschijningsvormen…

… van de springbalsemien

De springbalsemien… de meningen zijn verdeeld, van bewonderend tot verguizend.
Regelmatig zie je reacties als... ‘niets mee doen - is een exoot, deze planten horen hier niet,
moeten uitgeroeid worden’.
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Dat is de wereld op zijn kop… deze prachtige planten groeien nu eenmaal in ons land en de
omliggende landen in Europa; het is zoals het is en ze zijn schitterend.
Uitroeien? Hoe?
De reguliere gedachte is al snel: alles te lijf gaan met gif, maar de consequenties overziet
men niet.
Nu moet ik wel toegeven dat je deze plant in je tuin niet grootschalig de kans moet geven
want dan ben je niet blij.
Maar voor alles is een oplossing: kiemen zijn gezond, kiemen zijn krachtig, een kiem heeft als
doel een grote plant te worden en daar is power voor nodig. Deze planten zijn eetbaar, dus
de kiemen kunnen we mooi inzetten voor een portie extra vitamientjes bij een maaltijd.
Overigens zijn de bijen ook blij met deze planten en zodra de bloemen zich omvormen tot
zaden dan zijn deze zaden - nootachtig van smaak - ook weer culinair in te zetten of al wandelend door een gebied waar deze schoonheden groeien op te snoepen.
De jonge planten zijn eetbaar voor de bloei als zij nog klein zijn en de bloemen kunnen als
een eetbare versiering dienst doen, in hun geheel of in reepjes gesneden.
Maar nu de kiemen.
Wie deze planten niet in eigen tuin heeft en wel in de nabije omgeving weet waar ze altijd
staan kan nu op zoek gaan naar kiemen; neem een bakje mee en verzamel een portie.
Wij kregen een heerlijk noten-rozijnenbrood en smulden daarvan, belegd met roomboter en
geitenkaas. Daar gingen de kiemen van de springbalsemien op en ons feestje was compleet.
Want... vorige zomer stonden er een aantal exemplaren in onze tuin en de kiemen duiken nu
overal op.
Wij durfden 😉 en genoten maar om ze nu overal toe te laten gaat ons te ver dus we maken
positief misbruik van het feit dat deze kiemen gezond zijn en wij er velen op willen ruimen.
Overigens verdwijnen er ook in de compostbak want we eten niet de hele dag kiemen 😊
Alleen bij een maaltijd en dan een portie en ook niet dagelijks want afwisselen is de kunst.
Springbalsemienen, van mij mogen ze weelderig door het land springen.
En waarom heten zij zo?
De zaden zitten in een vrucht. Als deze vrucht rijp is en je raakt hem ook maar even aan, zorg
je ervoor dat de vrucht openspringt en de zaden met kracht worden weggeschoten; dan
weet je daarna waarom deze naam is ontstaan.
Tegelijk met het wegschieten van de zaden valt de vrucht van de plant af.

De kiemen van de springbalsemien

Broodje geitenkaas en kiemen
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De geneeskracht van geel nagelkruid
Geel nagelkruid, ook wel gewoon nagelkruid geheten, groeit volop in
Europa en zelfs ver daarbuiten, tot in de Himalaya en Siberië aan toe.
Je kunt het eveneens aantreffen in Noord-Afrika.
Deze plant, die 80 centimeter hoog kan worden, kun je zelfs boven de
poolcirkel aantreffen. Het is eetbaar en smaakt naar kruidnagel;
daarom kreeg het zijn naam. Hij heeft kleine gele bloemetjes met vijf
bloembladen die worden afgewisseld met groene puntige kelkbladeren. Uit kruidnagelwortel wordt een olie gewonnen welke eugenol wordt genoemd. De kruidnagelbloemen lijken een beetje op boterbloemen maar verwissel deze niet want de boterbloem is giftig.
Inhoud:
• Naamgeving
• Eetbaarheid nagelkruid
• Traditioneel gebruik nagelkruid
• Medicinale werkingen geel nagelkruid
• Inwendig gebruik nagelwortel
• Uitwendig gebruik geel nagelkruid
• Inhoudsstoffen geel nagelkruid
• 12 leuke weetjes over gewoon nagelkruid
• Geel nagelkruid kweken

Naamgeving
De Latijnse naam die we in de wetenschap gebruiken van Geel nagelkruid
is Geum urbanum. Geum komt van ´geuein´ en betekent ´proeven´ wat
een verwijzing naar de opvallende smaak van deze wortel is. De naam
Botanische tekening geel nagelkruid
urbanum komt van het feit dat deze plant graag in een stad groeit.
Bron: Johann Georg Sturm (Painter: JaDe wortel van deze plant ruikt sterk naar kruidnagel.
cob Sturm),
Wikimedia Commons (Publiek domein) In het Nederlands kennen we enkele alternatieve namen voor deze geneesplant: Benedictuskruid, Gezegend kruid, Kruidnagelkruid, Gezegende wortel, Hasenvoet,
Caryofyllate en Sanamunda. De naam sanamunda is een afkorting van ´quia sanat et mundat´
wat betekent: hij die geneest en zuivert.

Eetbaarheid nagelkruid
De bloemetjes van nagelkruid zijn eetbaar. Ze bloeien van mei tot september.
Je kunt de bloemen en de bladeren toevoegen aan een salade, saus of een soep.
Sommigen vinden de smaak lijken op eekhoorntjesbrood, een dure paddenstoelsoort.
Anderen beschrijven de smaak als een lichte kruidnagelsmaak met een vleugje kaneel.
De wortel wordt gekookt om een drank van te maken.
De wortel zelf wordt niet in grote mate gegeten maar je kunt er wel kleine stukjes van eten
die je gebruikt als vervanging van kruidnagel.

Traditioneel gebruik nagelkruid
Traditioneel is nagelkruid een maagmiddel. Daarnaast werkt het tegen heksen en de duivel,
zo dacht men in vroegere tijden. De satan was niet bij machte iets kwaad te doen in een huis
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waar nagelkruid werd bewaard. Bovendien kon iemand die nagelkruid bij zich droeg niet door
beesten worden gestoken. De duivel was ooit zeer kwaad op de plant nagelkruid omdat de
duivel alle mensen kwalen en ziekten gaf, maar men wist snel weer te genezen met hulp van
nagelkruid. Daarom beet hij uit woede de wortel af.
Sindsdien heeft nagelkruid een korte wortel. Vroeger noemde men in Frankrijk nagelkruid
´mors deu diable´ wat zoveel betekent als ´duivelsbeet´.
Nagelkruid zat vroeger in malefizpoeder omdat het heksen zou weerhouden. Malefizpoeder
is een mix van anti-duivelskruiden.
Mensen droegen vroeger nagelkruid in een zakje op het lichaam omdat de geur de hersenen
zou versterken en het gemoed verkwikken, tenminste dat schreef Rembert Dodoens, de baanbreker kruidenwetenschapper in de 17e eeuw. Verder zou de geur het hart vrijwaren van pest
en bovendien is het gewoon een lekkere geur zodat vieze geurtjes minder snel opgemerkt
worden.
Doordat de hygiëne vroeger niet zo goed geregeld was, kon het in steden soms behoorlijk vies
ruiken.

Medicinale werkingen geel nagelkruid
Nagelkruid is een astringant. Het heeft een samentrekkende
werking die vooral goed is voor problemen in de mond, keel en
maag. Zacht weefsel wordt weer harder en mondzweren verdwijnen door deze plant.
Het is vaak als gorgeldrank gebruikt voor problemen die in verband staan met de keel en de amandelen. Irritaties of lichte
ontstekingen in de maag en het spijsverteringskaneel worden
opgelost met nagelkruid.
Alle delen van de plant hebben ontstekingsremmende, bacteriedodende, koortswerende en maagversterkende capaciteiten maar de wortel is het meest sterk in medicinale werking.
Blad gewoon nagelkruid
Bron: Randy A. Nonenmacher, Wikimedia Commons
(CC BY-SA-3.0)

Vroeger werd nagelwortel gebruikt in de linnenkast om de
motten buiten te houden.

Inwendig gebruik nagelwortel
Een thee van deze geneesplant wordt aangewend bij diarree, darmproblemen, maagstoornissen, prikkelbare darmsyndroom en leverproblemen. De reden dat het tegen koorts werkt is
omdat er kinine in zit; een stof die tevens malaria geneest. Er is een thee van nagelkruid te
maken maar er zijn ook tincturen en poeders te koop.

Uitwendig gebruik geel nagelkruid
Nagelkruid wordt uitwendig gebruikt om aambeien te genezen. Voor dit doel wordt een klein
beetje wortelpuree op de aambeien gedaan. Je kunt een thee zetten van de wortel of de bladeren om daarmee de anus te wassen. Verder wordt deze plant gebruikt voor vaginale wassingen.
Deze afgekoelde thee of dit infuus is eveneens goed om te gebruiken bij een grote verscheidenheid aan huidproblemen. Verder worden winterhanden en-voeten, kiespijn en ontstoken
slijmvliezen behandeld met geel nagelkruid. De laatste twee aandoeningen kunnen met een
gorgeldrank op basis van de wortel of het blad worden bestreden.
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Alle in dit artikel behandelde medicinale toepassingen
op fytotherapeutisch of kruidengeneeskundig gebied,
gelden ook voor gebruik in de homeopathie.

Inhoudsstoffen geel nagelkruid

De hele plant
Bron: Frank Vincentz, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Voor medicinale doeleinden kan in feite zowel het blad
als de wortel worden gebruikt maar meestal gebruikt
men de wortel omdat deze een grotere geneeskracht
biedt.
De wortel van nagelkruid wordt geoogst in de lente
omdat hij dan het meest aromatisch is. Er zitten looistoffen of tanninen in die met name voor de samentrekkende werking zorgen. Daarnaast bevat de wortel etherische olie zoals eugenol en bitterstoffen. Verder zitten er geïne in en leucoanthocyaninen.

12 leuke weetjes over gewoon nagelkruid
1. Nagelkruid werd vroeger gebruikt om sterke drank te maken en te voorkomen dat het bier
zuur werd.
2. Nagelkruid kan worden aangewend om een nare mondgeur of halithosis tegen te gaan.
3. Vroeger werd nagelkruid gebruikt bij de behandeling van beten van giftige dieren en hondenbeten.
4. Paracelsus kwam erachter dat nagelkruid bij maagproblemen werkt.
5. Omdat de bladeren van nagelkruid per drie groeien maakten men een vergelijking met de drieeenheid in het Christendom; het zou een christelijke geneesplant zijn.
6. Nagelkruid is familie van de roos.
7. Geel nagelkruid komt voor in 53 landen, voornamelijk op het Noordelijk Halfrond, maar ook
in Nieuw-Zeeland en Australië, op het Zuidelijk Halfrond van de planeet Aarde.
8. Plinius die tot de antieke Romeinen behoorde, schreef nagelkruid voor bij borstbezwaren. Nu
wordt het alleen bij keelpijn gebruikt.
9. Hildegard von Bingen is een vrouwelijke, kerkelijke wetenschapper uit de Middeleeuwen en
de enige kruidendeskundige die dacht dat geel nagelkruid een afrodisiacum was.
10. Nagelkruid is vernoemd naar kruidnagel, terwijl in Europa men nagelkruid van oudsher kent
en kruidnagel pas in de 17e eeuw werd ontdekt.
11.
Nagelkruidwortel bevat 9% looistoffen; daarom
werd er vroeger leer mee gelooid.
12.
Van oudsher worden de bladeren van nagelkruid
als voedsel voor mens en dier gebruikt.

Geel nagelkruid kweken
In de 16e eeuw werd geel nagelkruid nog volop gekweekt in
potten.
Uitgebloeide bloem gewoon nagelkruid
Bron: Randy A. Nonenmacher, Wikimedia Commons
(CC BY-SA-3.0)

Iedereen wilde deze plant dicht bij zijn huis of in huis hebben omdat het een groot aantal kwalen geneest en voorkomt.
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De plant is makkelijk te kweken en groeit prima in de schaduw.
Hij houdt van aarde die rijk is aan organisch materiaal; dat betekent: rijk aan stikstof. Deze
plant kun je het best in een koude periode zaaien; hij behoort tot de planten die een koude
tijd nodig hebben om te ontkiemen. Als je de planten kweekt is het een goed idee om ze na
een jaar of drie a vier weer opnieuw te planten zodat ze hun levendigheid behouden.
De geoogste wortel kun je vervolgens drogen en gebruiken als medicijn.

Anneke Bleeker
WSG Friesland op zaterdag
Bron:
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/139559-de-geneeskracht-vangeel-nagelkruid.html

Kappertjes van paardenbloemenknoppen
Pluk een flink portie nog dichte knopjes van de paardenbloem.
Gebruik er zoveel als in een glazen potje passen dat je voor ogen hebt.
Leg de knopjes in een schaaltje en schep hier een ruime eetlepel Keltisch zeezout bij. Roer
het geheel goed door.
Leg een schoteltje op het kommetje zodat er niets bij kan komen en laat dit een dagdeel
staan, roer het af en toe een keer door.

Paardenbloemknoppen

In een schaal met Keltisch zeezout

Nu kan het gebeuren dat er tijdens dit proces knopjes opengaan en de gele blaadjes rijkelijk
tevoorschijn komen.
Deze verwijder je.
Spoel de knopjes goed af met koud water en droog ze in een oude theedoek. Doe ze dan in
een brandschoon glazen potje (uitgekookt in water met soda of natriumbicarbonaat),
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aangevuld met een stuk of 15 peperkorrels, een flinke theelepel gedroogde dille en twee of
drie blaadjes laurier.
Vul het potje aan met biologische witte wijnazijn tot alles goed onderstaat.

Goed in laten trekken

Even droogdeppen in een oude theedoek

Het eindresultaat

En nu is het wachten... zet het op een koele plaats en laat het een paar maanden staan.
Dit kun je ook doen met de knopjes van madeliefjes, van het speenkruid voor de bloei, maar
die tijd is inmiddels voorbij.
Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de zaden van Oost-Indische
kers.
En je kunt natuurlijk naar eigen inzicht spelen met de kruiden die je toevoegt. Denk ook eens
aan mosterdzaad.
Variaties genoeg te bedenken, zo ontstaan de lekkerste recepten.
Gewoon doen, mits je werk materiaal altijd goed schoon is.
Wat wil zeggen dat we met schone uitgekookte glazenpotjes en deksels werken, schoon
werk gereedschap en schone thee- en vaatdoeken.
Was tussendoor alles af als je meer creaties achter elkaar wilt maken.
Anneke
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De laatste woorden van een verliefde ridder,
het moeras-vergeet-me-nietje

Als ik ’s zomers in de roeiboot zit, geniet ik van de bloeiende wilde planten aan de wallenkant. Vooral de helderblauwe, tere bloempjes van het moerasvergeet-mij-nietje ontroeren
me dan omdat ze me doen denken aan het romantische maar tragische sprookje van een
verliefde ridder:
In het jaar 1248 droomde een Engelse ridder, Myosótis genaamd, van de jonge jonkvrouw
Palústris. Zij was de mooie dochter van zijn kasteelheer en de meest begeerde vrouw van
het land. Myosótis was een intelligente ridder die zijn heer adviseerde in politieke vraagstukken. Hij was klein van stuk, had een rond gezicht en ontbeerde zowel brede schouders als
een sterk lichaam. Hij had weliswaar een zacht karakter, maar dat was geen eigenschap die
in zijn omgeving erg gewaardeerd werd. Hoe kon hij de aandacht trekken van de vrouw van
zijn dromen, te midden van alle om haar hand dingende stoere ridders die hem tijdens toernooien versloegen?
Tijdens een van de eindeloze gelagen en beleefde conversaties in het kasteel, raapte hij alle
moed bij elkaar en bedacht een plan om zijn liefde te veroveren.
Allereerst liet hij zich door een meestersmid een nieuw maliënkolder aanmeten. Daarmee
zou hij indruk maken, hoopte hij. Vervolgens liet hij zijn page bij de jonkvrouw een uitnodiging bezorgen voor een wandeling door de tuin met geneeskrachtige kruiden. Tot zijn niet
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geringe verbazing aanvaardde ze zijn verzoek. Ze liet weten blij verrast te zijn door zijn uitnodiging; een wandeling door de tuin was een prettige afwisseling van al die uitjes naar toernooien en gevechten met stoere ridders.
En zo kwam de zomerse dag dat zijn schildknaap hem in zijn zware glimmende, ijzeren wapenrok hees en hij op zijn paard naar de jonkvrouw reed.
Met Palústris aan zijn zijde wandelde de ridder door de tuinen langs de rivier de Theems en
praatte honderduit over de wonderlijke en helende eigenschappen van de planten langs de
rivier. De knappe jonkvrouw raakte niet betoverd door het nieuwe maliënkolder, maar des
te meer door de sympathieke ridder die zo heel anders was dan al die andere ridders die
haar het hof probeerden te maken. Hij verbaasde haar met zijn grote kennis over de bloemen en planten, iets waar ze zeer in geïnteresseerd was.
Toen ze aan de waterkant kleine helderblauwe bloempjes met een geel hartje ontwaarde,
riep ze verrukt uit: “Ridder Myosótis, zie die schattige blauwe bloempjes aan de waterkant.
Wat zou ik het op prijs stellen van u een klein boeket blauwe liefjes te mogen ontvangen.”
De ridder voelde zich gevleid en vereerd en reikte ver om de bloempjes te plukken. En nog
iets verder om de laatste bloempjes te pakken. Te ver. Door zijn zware maliënkolder verloor
hij zijn evenwicht en viel in het diepe water. Met een uiterste krachtsinspanning kwam hij
nog één keer boven met een blauw boeketje in zijn handen, die hij uitstak naar zijn geliefde.
Tot haar sprak hij zijn laatste woorden: “Vergeet mij niet!” en de arme ridder verdween in de
diepte van de Theems.
Sindsdien noemde ze deze plantjes “vergeet-mij-nietjes”, als herinnering aan haar verliefde
ridder die zo onfortuinlijk aan zijn einde kwam. Al snel werd deze bescheiden bloem gezien
als teken van trouw en oneindige liefde.
Het Moerasvergeet-mij-nietje (Myosótis palústris) bloeit van mei tot in augustus hemels
lichtblauw. Het groeit op vochtige, voedselrijke grond, het liefst langs de waterkant. Het kan
vanaf de oever drijvende, bloeiende plakkaten vormen, die ook ’s winters groen blijven. Op
het water blijven Moerasvergeet-mij-nietjes laag, zo’n 15 cm, tussen het riet worden ze hoger. Langs rivieren kunnen ze zelfs meer dan een meter hoog worden als gevolg van de wisselende waterstanden. De bloemen zijn klein, maar door de helderblauwe kleur vallen ze op.
De plant groeit door via wortelstokken, maar zaait zich ook makkelijk uit.
Er zijn in ons land zeven verschillende soorten Vergeet-mij-nietjes: het Zompvergeet-mijnietje, een zomerbloeier met bleekgroene tot iets gelige bloemblaadjes, dat ook van natte
voeten houdt. De andere soorten hebben veel kleinere bloempjes: het Akkervergeet-mijnietje, het Bosvergeet-mij-nietje, het laagblijvende Ruw vergeet-mij-nietje; het Gedrongen
stijf vergeet-mij-nietje en het Veelkleurig vergeet-mij-nietje met bloemblaadjes die eerst
geel zijn en dan, soms via een roze tussenstadium, lichtblauw worden.
© Els Baars,
Natuurverhalen.nl
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De benodigdheden

Het vastzetten van de randen

De punten worden naar elkaartoe gevouwen

Kleikorrels onderin
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Opgehangen aan de lus in het touw

Close-up

Twee hoorns

Detail van de tweede hoorn
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Dag-koekoeksbloem...
De bloemen van de koekoeksbloem zijn gezellig om als eetbare
bloem aan een maaltijd toe te voegen.
Een paar op een salade, eentje op een hapje, de kleur geeft een
vrolijke noot aan dat wat je presenteert.
Anneke

Smalle weegbree
De donkere knopjes van de smalle weegbree kun oogsten je voor
dat de witte bloempjes verschijnen.
Deze knopjes smaken naar paddenstoeltjes.
Je kunt je misschien wel voorstellen dat deze knopjes o.a. heerlijk
in een soep smaken. Deze voeg je dan op het laatste moment toe.
Anneke
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De benodigdheden

Het beplante tasje

Het eindresultaat

Kleikorrels onderin
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Het grote tuinkussen

Het vastzetten van de randen

Een plantgat uitgeknipt

Stukje gaas uitgeknipt – even uitmeten

Afwerking van het touw

Het vastzetten van het touw om de randen
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Het kokosvel openknippen

Krammen als hulpmateriaal

Het kussen beplant

De plantgaten zijn afgedekt met wat kokosdoek

In dit tuinkussen is kokosdoek gebruikt dat in de tuin als natuurlijk isolatiedoek wordt gewikkeld om niet-winterharde planten en struiken.
Er zijn ook andere mogelijkheden om een tuinkussen van een fraai uiterlijk te voorzien: een
theedoek of vaatdoekjes bijvoorbeeld, zoals je kunt zien in de volgende voorbeelden, een
groot en een klein kruidenkussen:
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Je begint, net als bij het grote tuinkussen, met gaas, een plastic zak gevuld met potgrond,
maar nu gebruik je, in plaats van kokosdoek, twee theedoeken en voor het kleine kussen
twee vaatdoekjes.

Het kussen ligt hier met de bodem boven

Het vastzetten van de theedoek met krammen

De randen worden naar elkaartoe gevouwen

De onderste theedoek wordt bevestigd

Ook de bodem wordt netjes afgewerkt

De scherpe puntjes van het gaas zijn omgebogen
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Het plantgat is uitgeknipt en de theedoek is ook
opengeknipt

Bij dit kussen is sisaltouw gebruikt voor de afwerking
van de rand in plaats van kokostouw

Plant de kruidenplantjes in de plantgaten en vouw
de puntjes van de theedoek terug over het plantgat
en werk het af met wat kokospluis

Geef de plantjes regelmatig water

Geniet van dit mooie resultaat
Hierna nog twee voorbeelden van het kleine kussentje:
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Twee kleine kruidenkussens en het grote
kussen onderaan op deze foto.

Nog een voorbeeld van het kleine kussen
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