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Beste medekabouters,
Moeder, wat is het koud! Op de vensterbank staan honderden baby-plantjes te groeien die best naar buiten
zouden kunnen, als het maar…... En er moet buiten nog zo veel worden gezaaid! Wanneer komt er een eind aan deze
ijstijd?
Doordat sommige grote zadenhuizen hebben aangegeven niet meer op tijd aan de vraag te kunnen voldoen, loopt
het ook storm in mijn webwinkeltje. Bij mij hoef je tenslotte geen maanden te wachten! Heb je nog niet besteld?
Het kan nog altijd. Hier vind je de webwinkel.
Deze maand aandacht voor snoepjes uit Zuid-Afrika en lekkers uit de moestuin (in de zadenwinkel), het
abracadabra van Latijnse namen (en waarom dat eigenlijk nodig is), de ijsheiligen, het snoeien van
voorjaarsbloeiende struiken, het stimuleren van bloei, en natuurlijk de tuinkalender, de zomerbollen top-10 en
EHBO-kruiden top-10. De thematuin is deze maand een Rozentuin. Vanaf nu zal ik zo nu en dan eens extra
aandacht besteden aan het wonderlijke verschijnsel dat “kat” heet. Bij 'allemaal beesjes' kun je er meer over
lezen.
Veel leesplezier!

Tuinkabouter
Nu in de winkel: Snoepjes uit Zuid-Afrika en lekkers uit de
moestuin
Enige tijd geleden reisde ik naar Zuid-Afrika. Een indrukwekkende reis, vooral botanisch gezien. Vele fraaie
planten zag ik er bloeien, maar veel zaden vond ik niet. Gelukkig wilden enkele medekabouters zaden voor mij te
verzamelen wanneer de tijd daarvoor rijp was. Ik kan niet wachten tot ik ze met jullie kan delen! Sommige soorten
zijn niet gemakkelijk, maar zo speciaal dat ze het proberen meer dan waard zijn….

Dit zijn:
 Anacampseros rufescens, Canna indica “Zuid Afrika”, Carpobrotus edulis, Dimorphoteca jucunda,
Dovyalis caffra, Eriocephalus africanus, Felicia filifolia, Galthonia viridiflora, Gasteria ellaphieae
 Helichrysum argyrophyllum, Leucospermum cordifolium, Lobelia piniifolia, Massonia depressa, Senecio elegans,
Protea cynaroides, Arctotis stoechidifolia, Brunia stokeii
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Nu is de tijd om de groenten te zaaien waarvan we vergeten zijn dat ze eigenlijk uit de tropen komen. Dit zijn
bijvoorbeeld bonen, courgettes, pompoenen, etc. Deze kun je vanaf medio mei ter plekke zaaien (als er een eind
komt aan genoemde ijstijd, tenminste). Wacht in ieder geval tot iedere kans op vorst geweken is.

Dit zijn:
 Bonen: “Borlotto”, “Purple Queen”, ‘Rheingold”, “Contender”
Courgettes: “Romanesco”, “Western Sunrise”, “Papaya Pear”, “White Pear”
 Patissons “Sunburst”
Pompoenen: “Connecticut Field”, “Mongogo de Guatemala”, “Turkse Mutsen”, “Batwing mix”, “Gele Centenaar”,
“Sweet Mama”
Als je in de webwinkel bij de zoekfunctie de naam intikt, kun je vanalles
over deze soorten lezen!

Snap jij het nog?
Een paardenbloem is een paardenbloem. Daarover is toch geen discussie?
Nou, dat hangt ervan af: in zeeland wordt een paardebloem bedpisser
genoemd en in Friesland hengstenbloem. En in het Engels: dandelion.
Het gebruik van de wetenschappelijke, Latijnse plantennaam is handig,
ook al vinden sommige tuinliefhebbers het overdreven. Toch is het nodig
om er zeker van te zijn dat je het over dezelfde plant hebt. Het is nogal
een verschil: de-zich-vervelend-uitzaaiende-en-vroeg-afstervende
'gewone' oregano (Origanum vulgare) of zijn lang doorbloeiende neef
Origanum laevigatum.
Wetenschappelijke namen zijn van groot belang voor contacten tussen botanici en plantenliefhebbers over de hele
wereld. Het is een plantentaal zonder taalbarrières. De Zweedse botanicus Linnaeus heeft in 1753 de basis gelegd
voor een heel nieuwe indeling van het plantenrijk. Alle (toen) bekende planten heeft hij in een soort stamboom
ondergebracht. De rozenfamilie (Rosaceae) is bijvoorbeeld opgedeeld in het geslacht Rosa, Prunus en Rubus. De
roos is dus niet alleen familie van de pruim-achtigen (prunus) maar ook van de braam-achtigen (Rubus). Ieder
geslacht bestaat uit een groot aantal soorten. Een bottelroos (Rosa rugosa) is een andere soort als de hondsroos
(Rosa canina). En een perzik (prunus persica) is een andere soort dan de pruim (Prunus domestica). Maar ze zijn
wel allemaal familie van elkaar. De laatste vertakkingen van de stamboom noemen we ras of cultivar, bijvoorbeeld
de witte bottelroos: Rosa rugosa 'Alba'.
Linnaeus voorzag alle planten van minimaal twee botanische (Latijnse) namen: een geslachtsnaam en een
soortnaam. Bij wijze van voor- en achternaam, maar dan in een andere volgorde. De schrijfwijze van plantennamen
is aan een paar regels gebonden:
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1. De geslachtsnaam wordt altijd geschreven met een hoofdletter.
2. De soortaanduiding met een kleine letter.
3. De cultuurvariëteit wordt geschreven tussen aanhalingstekens en altijd met een hoofdletter.
Uit de Latijnse naam van de plant kun je soms al het een en ander opmaken:
 Er kan een verwijzing naar de kleur instaan: blauw (azureum),
hemelsblauw (caerulea), geel (areum), lichtrood (coccinea), bloedrood
(sanguinea)
 Soms geeft de naam al iets aan over bladeren of bloemen: millefolia
(heel veel kleine blaadjes), grandiflora (grote bloemen), aquilegifolia
(blaadjes lijken op die van de akelei)
 Of over de hele plant: minimus (kleine plant), maximus (grote plant)
 Soms wordt verwezen naar de plaats van herkomst: chinense, japonica,
africanus, virginianum, etc.
 Planten met 'officinalis' in de naam zijn vrijwel al tijd geneeskrachtig en
die met 'vulgare' zijn heel gewoontjes; ‘sativa’ betekent dat de plant
eetbaar is
 'Semperflorum' betekent een wintergroene plant, 'tuberosa' een
knolgewas.
 Staat er "annuum" of iets dergelijks in de naam? Dan betreft het een
eenjarige.
Planten veranderen nogal eens van (Latijnse) naam. Dit komt vaak door veranderende inzichten over de indeling
van families en geslachten. Voor wetenschappers een belangrijke ontwikkeling, maar als tuinliefhebber zit je er
niet op te wachten. Oude namen blijven wel bewaard en bruikbaar als zogenaamd synoniem. Op deze website:
http://www.meertens.knaw.nl/pland/ kun je alle Nederlande plantennamen van voornamelijk inheemse soorten
opzoeken.

Thematuinen: de Rozentuin
Traditionele rozentuinen zijn een nogal formele bedoening. Dat
heeft echter ook zijn charme: de bedden zijn vaak aangelegd in
geometrische patronen, met grintpaden, buxushaagjes,
rozenbogen en prieeltjes. Maar het kan ook minder statisch
door de buxus te vervangen door lavendel, rozemarijn of andere
mediterane struikjes. Ook het vervangen van grintpaden door
ouderwetse kinderkopjes, het toepassen van een los
beplantingsschema en het gebruik van ornamenten die zijn
gemaakt van wilgenteen geven meteen een heel ander effect.
Puristen planten alleen rozen in een rozentuin. Meer creatieve
tuinders introduceren voorjaarsbollen, luchtig groeiende vaste
planten en laagblijvende eenjarigen.
Alles kan, zolang de rozen er niet door worden gehinderd. Als je van verandering houdt, plant je alle
rozenstruiken in grote containers, dan kun je het beplantingsschema steeds veranderen.
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Voorbereiding:
Als je eenmaal besloten hebt om van je tuin een rozentuin te maken, dan moet je eerst nadenken over de vorm van
de tuin, het visuele effect, de geur en de seizoenen van de rozen bloeien:
 Reeds bestaande beplanting: Rozen zijn intolerant voor wortelconcurrentie. Grote bomen en struiken zullen
moeten worden verwijderd.
 Ligging van de tuin: Een zekere mate van luchtcirculatie is belangrijk, maar te veel wind is nadelig.
 Hoeveel zon is er per dag? Rozen zijn zeer specifiek in hun behoeften. Vroeg in de ochtend zon is beter dan
aan het eind van de middag, omdat de bloemen langer meegaan onder koelere omstandigheden.
 Op wat voor grond tuinier je? Rozen houden van vruchtbare grond. Goede drainage is belangrijk. Als de bodem
voortdurend vochtig is, overweeg dan het toevoegen van drainage-tegels of het verhogen van de plantbedden
met 8 tot 10 centimeter boven de grond. Grond kan worden
verbeterd door toevoeging van organisch materiaal.
 Het karakter van de tuin: wil je klassiek met buxushaagjes
en grind, of toch liever een romantische “wilde” tuin?
 Gewenst effect: Welke kleuren, vormen, het hele jaar door
een beetje bloei, of alles tegelijkertijd voor een
overweldigende indruk?
 Geur: oudere rozensoorten geuren maar de bloei is minder.
Moderne soorten bloeien schitterend, maar geuren niet.
 Maak een budget, dit soort tuinen loopt nogal eens uit de
hand!
Het opstellen van een beplantingsplan doe je op ruitjespapier, op schaal. Experimenteer met kleurenschema’s,
hoogte van planten, soorten planten en afmetingen van paden, plantvakken, borders etc. Neem hiervoor de tijd,
een goede planning is immers het halve werk.

Soorten rozen:
Er zijn veel soorten rozen. Groot- en kleinbloemige, trosrozen, laagblijvende of klimmers. Bij het ontwerpen van
een rozentuin moet je rekening houden met de groeiwijze van de verschillende types:
 Grootbloemige rozen of theerozen. Grote bloemen aan een stevige steel. Geschikt voor rozenperken. Veel van
deze soorten kunnen als snijroos gebruikt worden. Plantafstand 50 cm (4 per m2).
 Trosrozen. Meerdere bloemen op een steel bij elkaar en daardoor bijna nooit zonder bloemen. Ideaal voor
perken of borders. Plantafstand 50 cm (4 per m2).
 Bodembedekkende rozen. Rozen met een sterk spreidende groeiwijze. Sommige soorten kruipen over de grond
met lange takken, andere soorten worden iets minder breed. Het bodembedekkende karakter betekent minder
onderhoud, omdat onkruid geen kans krijgt.
 Miniatuur/patio rozen. Rozen die niet hoger worden dan 30 cm, met als kenmerk een rijke bloei en zeer veel
kleine bloemen in trossen bij elkaar. Patiorozen worden iets hoger en zijn ook kleinbloemig. Niet alleen
geschikt voor perken, maar ook voor potten. Plantafstand 40 cm.
 Stamrozen. Rozen die op een stam geënt zijn. Geschikt om hoogte
te verkrijgen in een rozenperk of vaste planten border. Leverbaar in
diverse hoogtes.
 Heesterrozen. Voornamelijk hoog en breder groeiende rozen met
enkelvoudige of gevulde bloemen. Rijkbloeiend en zeer goed ziekte
resistent. Bloemen in trossen. Te gebruiken als perkroos of voor uw
border.
 Doorbloeiende klimrozen. Zowel grootbloemige, als kleinbloemige
klimrozen, die tot diep in de herfst bloeien. Geschikt voor het laten
begroeien van muren, schuttingen, pergola's en rozenbogen.
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Eenmaal doorbloeiende klimrozen (Ramblers). Zomerbloeiende klimrozen (juni/juli). De meeste soorten zijn
kleinbloemig en bloeien zeer uitbundig.
Meestal zijn ze goed geurend. Te gebruiken voor grote pergola’s, maar ook voor het laten groeien in bomen.
Veel soorten dragen tot in de winter rozenbottels.
 Ouderwetse rozen. In deze groep vinden we de echte oude rozensoorten.
Alba-, centifolia-, damascene-, gallica- en mosrozen rozen zijn eenmaal
bloeiend en bloeien in de maand juni. Vaak heerlijk geurend. Bourbon,
portland,en remontant rozen hebben herbloei. Ook zij zijn heerlijk
geurend met vaak grote gevulde bloemen.
 Engelse rozen. Kruising van oude rozen, vanwege bloemvorm en geur, met
nieuwe rozen, vanwege doorbloeien en gezondheid. Grote gekwartierde
of komvormige bloemen die vaak een heerlijke geur verspreiden. Ze zijn
niet alleen te gebruiken in perken, maar ook in vaste planten borders en
zelfs als solitair roos.
 Rugosa en botanische rozen. Rugosa rozen kenmerken zich door sterke
doorns en ruw, appelgroen blad. Meestal ontstaan er na de bloei
rozenbottels. Botanische rozen zijn ’wilde’ rozen. Eenmaal bloeiend en
tot diep in de herfst bottels, die vogels aantrekken. Geschikt voor
hagen.


Rozen planten:
De meeste in de handel te vinden rozen zijn veredeld. Hiermee wordt
aangeduid dat ze veredeld of geënt zijn op een 'wilde' onderstam. Dit
moet je goed voor ogen houden bij het planten. Want het hele plantproces
draait bij rozen juist om dat veredelingspunt.
Rozen met “kale” wortels kun je kopen en planten in het najaar, liefst ruim
voor de eerste vorst. Planten met kluit kunnen het hele jaar door worden
gebruikt.
Zorg er voor dat de plaats waar je rozen wil planten voldoende diep is uitgegraven. Heeft de plant voldoende
wortels en zitten er een paar te sterke wortels tussen die de verkeerde kant uitgaan, dan kun je die beter
weghalen. Rozen geven de beste resultaten op lange termijn wanneer het entpunt net gelijk zit met het
grondoppervlak, zonder door grond afgedekt te zijn.
Na het planten meteen flink aangieten met water maar nooit (!) meststoffen geven met het oog op een snellere
hergroei in de lente. Wacht met extra bijbemesting tot in april of mei.
Stamrozen moeten bij het planten een steunstok krijgen. Als het plantmateriaal nog te groot is mag dat licht
worden gesnoeid maar zeker niet te kort. Hou zeker bij struikrozen een lengte van minimaal 20 cm.
Bij stamrozen mag het iets korter en klimrozen dienen helemaal niet ingekort te worden bij het planten, behalve
het wegnemen van dood materiaal. De eigenlijke snoei van rozen dient na de vorstperiode te gebeuren, omstreeks
maart.

Rozen snoeien:
Wat is de beste tijd om rozen te snoeien? Kan het nog of is het nu te laat? In een warm voorjaar lopen rozen
natuurlijk sneller uit dan in een koud voorjaar. Maar in het algemeen is half maart een goed tijdstip om te snoeien.
Wordt het wat later, dan is dat niet echt een probleem. Dit filmpje laat rozen zien die begin april werden
gesnoeid en eind juni volop bloeiden.
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In de kraamkamer
 Nu is de tijd om de tweejarigen te zaaien. Het is het gemakkelijkst om
ze buiten in bakjes te zaaien, of ter plekke. Hier lees je hoe het zaaien in het
werk gaat.
 Zaailingen van langzaamgroeiende vaste planten kunnen nu worden verspeend.
Het is belangrijk om de zaailingen te verspenen zodra ze hun eerste 'echte'
blaadjes krijgen. Er komen dan meer wortels aan de plant, waardoor ze beter
groeien.

Snoeien: voorjaarsbloeiende heesters
Struiken die voor 21 juli bloeien, hebben de bloemknoppen al in de herfst
gevormd. Je kunt deze daarom het beste direct na de bloei, in de zomer, snoeien.
Wanneer je de heesters al in het voorjaar snoeit loop je het risico dat je alle
bloemknoppen wegsnoeit. Hoe het werkt, zie je in dit instructiefilmpje.

Zomerbollen top-10
Je hoeft geen groene vingers te hebben om met zomerbollen aan de slag te gaan. Het is een leuk en eenvoudig
tuinklusje. En hoe meer je er plant in het voorjaar, hoe leuker het in de zomer wordt.
Aan die vreemd ogende bollen die je in de winkel koopt, kun je het verbluffende resultaat alleen maar vermoeden.
Zomerbollen zijn verrassingspakketjes, die je alleen maar in grond hoeft te stoppen. Op elke verpakking staat
precies vermeld hoe. Zodra het warmer wordt en er geen kans op nachtvorst meer is, kunnen je aan de slag. Bijna
alle zomerbollen plant je tweemaal zo diep als de bol hoog is. Even water geven en dan maar wachten op de eerste
zomerbloemen! Dit zijn de meest populaire:
1.

Dahlia
Dit is een bloembol die heel veel verschillende verschijningsvormen kent. Het zijn
heel dankbare planten, die de tuin tot diep in het najaar prachtige bloemen geven en
ook nog eens bijzonder geschikt om te gebruiken als snijbloem.
De plant stelt weinig eisen aan de grond maar heeft wel veel licht en water nodig. Af
en toe bijmesten wordt op prijs gesteld. De bloemen zijn zwaar, dus het is geen
slecht idee om de plant te steunen. Aan de kust kunnen de bollen gewoon in de grond
overwinteren.

2.

Crocosmia (Montbretia)
De vele bloemetjes maken deze zomerbol van een sierlijke eenvoud die past in elke
tuin. En je geniet ervan tot in de late herfst! De knolletjes zijn klein je kunt ze
dichtbij elkaar planten voor een mooie ‘toef’!.
Houdt van vruchtbare, goeddoorlatende grond in de volle zon.

3.

Zantedeschia (Calla-lelie)
Zantedeschia heeft de laatste jaren een flinke verandering doorgemaakt. Zo zijn er
meer kleuren en typen op de markt gekomen, naast de alom bekende witte Calla lelie.
Hij is met name geschikt in bakken en potten op het terras en balkon.
De plant verlangt een plaatsje in de halfschaduw en houdt niet van droogte. Wel van
extra mest, zo af en toe.
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4.

Acidentera murielae (Abessijnse gladiool)
Een echte zomertopper met zijn prachtige bloemen, lange bloei, heerlijke geur. Past
goed in de border, maar kan ook prima in een pot.
Doet het goed op een zonnig plekje in goeddoorlatende grond. In mijn tuin laat ik hem
in de winter gewoon in de grond zitten.

5.

Lilium (Lelie)
Met prachtige bloemen en een heerlijke geur voegt de lelie altijd een onmiskenbare
vleug glamour toe aan de tuin
Leliebollen houden van een koele voet en een warm hoofd. Verder zijn ze niet
veeleisend. In mijn tuin laat ik de bollen gewoon in de grond zitten. Dan lopen ze
vanzelf weer uit. Wel oppassen voor het felrode leliehaantje en zijn modderige
larven. Die maken korte metten met deze plant!

6.

Gladiolus (Gladiool)
De plant dankt zijn naam aan het blad: gladius betekent zwaard en is ook het
grondwoord voor gladiator. Daarmee is ook meteen de uitdrukking “de dood of de
gladiolen” verklaard……
Gladioolbollen prefereren vruchtbare, goed gedraineerde grond. Ze houden er niet
van om te moeten concurreren met wortels van bomen en struiken. Een beetje mest
zal helpen de groei stimuleren, met name wanneer de bodem arm is. De bloemstengels
vallen snel om, dus steun kunnen ze goed gebruiken.

7.

Begonia
Met een minimum aan moeite geeft deze vrolijke bloeier vijf maanden vreugde en
kleur aan je huis. De keuze in het assortiment is bovendien zo ruim dat je eindeloos
kunt variëren.
Ten onrechte vaak gezien als een plant voor in de schaduw, maar begonia's verdragen
goed de volle zon. Wel hebben zij graag een beschutte standplaats. Niet laten
uitdrogen en af en toe bemesten.

8.

Eucomis (Ananasplant of kuiflelie)
De brede bladeren groeien in rozetten waaruit een steel groeit waar de bloemen
bovenaan verschijnen, bekroond is door een plukje van de bladeren dat het enigszins
het aspect van een ananas geeft. Bloei duurt de hele zomer tot oktober en geeft een
zeer exotische toets aan de tuin.
Niet te droge grond in zon of halfschaduw. Af en toe voeding geven. Soms worden
bloemaren topzwaar en moeten ze gesteund worden.

9.

Anemone coronaria
Boven een groen bladkraag ontvouwen zich zes tot acht satijnen bloemblaadjes en zie
je het fluwelen hart met een krans van donkere meeldraden.
Wortelstokjes weken voor het planten. Graag een zonnige plek, maar verder geen
speciale eisen. Kan in de volle grond overwinteren.

10. Canna (Indisch bloemriet)
Met zijn grote blad en vurige bloemen is dit familielid van de banaan als geen ander in
staat een tropisch tintje aan de tuin te geven.
Canna's hebben geen bezwaar tegen onderbegroeiing, ze stellen en koele voet zelfs
op prijs. Voorwaarde is dan wel dat er wel voldoende vocht en voeding is. Canna's
komen mooi tot hun recht in een groep, en in een groep worden ze vaak groter.
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Zomerbollen in potten
Wanneer je de potten met potgrond en zomerbollen vult, is er een aantal weken nog niets te zien. Daarom is het
een goed idee nog wat violen of eenjarige zomerbloeiers op te planten. De zomerbollen groeien er dan gewoon
doorheen. Zo heb je direct kleur op je balkon of terras en geniet je nog langer van je bloemenkunstwerk.

In de siertuin
Algemeen:
 Eenjarigen en kuipplanten die niet tegen de nachtvorst kunnen mogen pas vanaf 15 mei (na de ijsheiligen) naar
buiten.
 Eenjarige planten en bloemenweides kunnen buiten ter plaatse worden gezaaid.
 Opvullen van de bloembakken:
o Zet de planten in een bloembak, in schalen, potten die onderaan
voorzien zijn van enkele afwateringsopeningen. Zitten er
onderin de bloembak geen gaten, dan boor je er enkele. Leg een
potscherf over het gat zodat de potgrond het gat niet
verstopt. Tik de aangekochte plant voorzichtig uit zijn potje
zodat de wortelkluit niet breekt en uit elkaar valt. Gebruik
alleen goede, kiemvrije kwaliteitspotgrond. Deze werd zodanig
samengesteld dat hij optimaal voldoet aan de bodemeisen van
uw plant. Bijmesten hoeft de eerste maand niet te gebeuren
daar er voldoende meststoffen in het potgrondmengsel
verwerkt zijn.
Duw de potgrond rond de wortels goed aan en geef na het inplanten rijkelijk water. Bij zonnig weer moet
je van nu af aan je planten in potten en bakken iedere dag water geven. Koop ook bijhorende
onderschotels voor uw potten en bloembakken. Geef water dan bij voorkeur in de onderschotels, via de
openingen zullen de planten het water opzuigen dat ze nodig hebben.
o Als je een hangmand samenstelt, moet je met een stuk plastic of een schotel onderin zorgen dat er wat
water in kan blijven staan. Dan verdroogt zo’n mand lang niet zo snel.
Snoeien:
 Ligusterhagen kunt je nu voor de eerste keer van het seizoen snoeien. Deze hagen groeien nu zeer snel en
verliezen daardoor ook vlug hun strakke haagvorm. De meeste bladdragende hagen zoals beuk, haagbeuk,
lonicera, buxus, hulst en laurierkers kunnen in mei voor de eerste maal worden gesnoeid. Met coniferen kun je
beter nog even wachten.
 Snoeien van Buxus doe je in de tweede helft van deze maand om geen vorstschade te krijgen. Kies hiervoor
een koele, bewolke dag. Als je een buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen
verbrandingsverschijnselen vertonen. Gebruik liever geen elektrische haagschaar. Bij het gebruik van een
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manuele heggeschaar spuit je de buxushaag eerst nat zodat deze nog soepeler doorheen de takjes kan
glijden. Dit is beter voor je armen en voorkomt ook weer verbranding van de gesnoeide toppen.
Zaaddozen van uitgebloeide seringen en rododendrons
uitknijpen om de groei van de struiken te bevorderen.
Coniferenhagen kunnen hun eerste snoeibeurt krijgen. Taxus
kun je beter wat later, in juni, snoeien. Knip coniferen niet
af tot op het kale hout want ze zullen niet meer uitlopen.
Alleen bij Taxus is dat wel toegestaan.
Voorjaarsbloeiende heesters kunt je het beste direct na de
bloei snoeien. Je behoudt ze mooie struiken met jonge
takken die elk jaar weer rijkelijk zullen bloeien.
Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze gaan anders overheersen.
Hetzelfde principe geldt ook voor de Prunus die wordt geënt op wilde kerselaars die als onderstam dienen.
Deze wilde onderstammen vormen scheuten die witte bloemen geven terwijl de geënte soort roze bloemen
draagt. De wilde scheuten laten staan is nadelig voor de kruin want het meeste voedsel gaat dan naar die
wilde loten . Het is dus het best om de wilde scheuten zo dicht mogelijk tot tegen de onderstam weg te
snijden.
Meer over snoeien.

Plantenborders:
 Bekijk je border nog eens goed en verwijder de vaste planten die het nog steeds niet, of niet goed, doen.
Vervang ze door nieuwe.
 Vaste planten die al hebben gebloeid kunnen nu worden gescheurd. Dit
bevordert de bloeikracht van de planten voor het volgende jaar.
 Verwijder alle ongewenste zaailingen en hark de grond lichtjes waardoor de
border er ineens veel netter uitziet.
 Zet steunmateriaal bij de planten waar je toch bezig bent. Riddersporen en
bolhortensia's zullen dit zeker kunnen gebruiken. Gebruik restanten van
een afrastering om de riddersporen e.a. doorheen te laten groeien. Je kunt
deze afrasteringsdraad ook geleidelijk aan mee omhoog schuiven waardoor
de planten veel steviger zijn.
 Rijshout rondom vaste plantengroepen plaatsen.
 Vergeet de borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra
voedsel goed gebruiken!
Gazon:
 Het gazon 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei.
 Verwijder onkruid uit het gazon, steek het uit of gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen.
 Strooi als er regen is voorspeld kunstmest op het gazon, herhaal dat over een maand. Zo hou je je gazon
gezond!
 Nieuw gazon zaaien
 Een nieuw gazon van graszoden kan nu worden aangelegd.
 Steek het gras met een graskantensteker langs een
gespannen plantkoord af. Zorg ervoor dat de
graskantensteker schuin de grond in gaat. Zo staan de kanten
stevig vast dit om te vermijden dat de boord afbrokkelt. Het
gras zal dan ook veel minder vlug in de percelen groeien of
woekeren.
 Meer over het gazon
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Bloembollen en -knollen:
 Nijp de uitgebloeide bloemen uit narcissen en tulpen uit want anders steekt de plant al zijn energie in de
zaadvorming ipv de energie op te slaan voor de nieuwe bloemknoppen van volgend jaar. Het loof van
uitgebloeide bollen rustig laten afsterven.
 Bij hyacinten worden de uitgebloeide bloemstengels verwijderd. Als je de bollen wilt bewaren laat je de
planten staan tot het blad helemaal is vergeeld. Pas als het blad helemaal geel is, kun je de bollen rooien en
tot het najaar in droge turf bewaren.
 De zomerbloeiende bol- en knolgewassen (dahlia, canna, crocosmia, gladiolen) moeten dringend de grond in om
tijdens de zomer te kunnen bloeien.
 Meer over bloembollen
Vijver:
 Haal overtollige planten zoals eendenkroos en algen uit de vijver.
 Dun de snel groeiende en woekerende waterplanten uit.
 Het is nu de tijd om nieuwe planten in de vijver te zetten.
 Vorstgevoelige soorten als de mosselplantjes en de waterhyacint kunnen nu ook de vijver in.
 Verplant eventueel bepaalde soorten zoals de waterlelie, deze kun je tevens in
stukken breken en apart opplanten. De waterlelie heeft een kleiachtige grond
nodig om goed te kunnen bloeien.
 Controleer of de vissen geen ziekten hebben, indien nodig behandel ze dan.
 Nu het warmer is, worden de vissen actiever en mogen ze regelmatig voeding
krijgen.
 Wees tijdens de schoonmaak voorzichtig met kikkers en salamanders.
 Meer over vijvers
Kuipplanten:
 Aan het eind van de maand kunnen de laatste kuipplanten
naar buiten. Dit doe je best als er regen wordt verwacht. Zo
kunnen de bladeren niet verbranden door de intense
zonnestralen waaraan ze ineens worden bloot gesteld. Bij
het naar buiten brengen kun je de planten ook best eens
verpotten zodat ze een nieuwe start krijgen.
 Meer over kuipplanten

Kersen voor de sier
Er zijn honderden soorten sierkersen die de voorjaarstuin kunnen opfleuren. De meest bekende zijn de Japanse
sierkersen. Hun overvloed aan bloemen geeft je telkens dat heerlijke voorjaarsgevoel. Een Prunus hoeft echter
niet uit Japan te komen om prachtig te bloeien. Talrijke andere soorten en rassen kunnen je in het voorjaar
verrassen. Vele groeien beperkt in hoogte en omvang en zijn geschikt voor ieders tuin. Sommige kunnen ook in
potten op het terras gehouden worden. Voor een rijkelijke bloei staan ze best op een vochthoudende bodem in de
volle zon. Houd de bodem rondom de stam vrij van gras of onkruiden. Enkele soorten dienen direct na de bloei
gesnoeid te worden. Ook een ietwat beschutte plek (vorst) komt de bloeiduur zeker te goede. Dit zijn een paar
mooie voorbeelden:
 Prunus dulcis (amandel): een tot 10 m hoge boom met een brede kroon. De witte tot lichtroze bloemen bloeien
in maart en april en trekken daardoor insecten aan. Hij is niet alleen interessant vanwege de vruchten, maar is
ook een fraaie sierboom. De amandel wil het op een warme plaats best doen.
 Prunus serrulata (Japanse sierkers): sterke groeier met een breed-vaasvormige kroon, 6 tot 12 m hoog. De
bladeren lopen gelijktijdig met de bloemontwikkeling bronskleurig uit. Dit is de beste en meest gebruikte
Japanse sierkers met dichte bundels dubbele, roze bloemen (gevuldbloemig).
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 Prunus maackii (Mantsjoerijse kers): groeit uit tot 8-10 m
hoge boom met een brede, kegelvormige kroon. De grootste
sierwaarde van deze boom is zijn aantrekkelijke schors. Voor
een mooi schorseffect staat de boom best in de volle zon. De
schors is eerst glad en opvallend bruinachtig geel en laat later
in repen los. De bladeren verkleuren reeds zeer vroeg in het
najaar. De witte bloemen verschijnen in april.
 Prunus incisa (Fuji-kers): een kleine boom met een ronde
kroon die nauwelijks meer dan 5 m hoog wordt. De witte
bloemen ontluiken eind maart en april.
 Prunus padus (Vogelkers): een tot 15 m hoge boom met dichte kroon. De witte bloemen verschijnen in april-mei
in hangende trossen, na het uitlopen van de bladeren, en hebben een sterke geur. De zwarte vruchten zijn
bolrond en zo groot als een erwt. Hij groeit ook op vochtige, schaduwrijke groeiplaatsen.
 Prunus avium: een boom met een breed piramidale kroon, die in april-mei overladen is met witte gevulde
bloemen. In het najaar een bijzonder mooie oranjerode herfstkleur. Deze sierkers draagt geen vruchten.
Uitermate geschikt voor vochthoudende, vruchtbare, kalkrijke en leemhoudende gronden.
 Prunus serrulata: de boom groeit aanvankelijk opgaand maar later
breed uit. De prachtig lichtroze, halfgevulde bloemen kunnen tot 4.5
cm groot worden.
 Prunus nipponica: een langzaam groeiende, kleine boom die uiteindelijk
enkele meters hoog wordt. De bloemen zijn wit tot witachtig roze en
staan met één tot drie in zittende schermen.
 Prunus tenella: een kleine struik tot 1.5-2 m hoog die traag groeit en
zwakke uitlopers vormt. De zeer leuke rose bloempjes zijn tot 2 cm
groot. Een aanrader voor iedere voorjaarstuin. Deze decoratieve
heester doet het ook goed op droge gronden.
 Prunus yedoensis (Yoshinokers): een Japans boompje (ook in struikvorm) van onbekende afkomst met een
brede, vrij platte kroonvorm en een opvallend gladde schors. Begin april-mei verschijnen massaal de roze
bloempjes die bij het uitbloeien naar wit verkleuren. De uiteinden van de takken hangen iets over. In de herfst
verkleurt het blad naar goudgeel tot rood en verschijnen de donkerrode vruchten die zwart kunnen verkleuren.

Net zo mooi als in de bladen: bloei stimuleren
Een schamel bloemetje, bloemknoppen die verschrompelen of zelfs helemaal geen bloemen. Soms wil het met een
plant gewoon niet lukken. En dat terwijl de foto's in folders en tuinboeken een zee aan bloemen beloven! Wat doen
we fout?
Je begint met een aantal basisvoorwaarden: planten van een goede
kwaliteit en goede verzorging. Staat de plant op de juiste plaats? Is
de waterhuishouding op orde? Wat voor bodemsoort heeft de plant
nodig? Kijk op de labels of zoek het op!

Bollen
Een goede bloei van bloembollen hangt samen met de maat van de bol. Hoe groter de bol, hoe groter de bloemen.
Wees extra alert bij koopjes in branchevreemde winkels. Het is belangrijk de bollen meteen na aanschaf te
planten. Ze drogen namelijk snel uit. De kans op schimmels wordt ook groter.
Eenjarigen
Uitgaande van een normale verzorgen bloeien de meeste eenjarigen probleemloos. De bloeiperiode wordt
aanzienlijk verlengd door de uitgebloeide bloemen te verwijderen en te voorkomen dat de plant zaad zet.
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Tweejarigen
Tweejarige planten hebben een gebroken boekjaar (zie hierboven). Zaai dus ieder voorjaar voor bloei in het
volgende.
Vaste planten
Veel vaste planten bloeien nog een keer als je ze terugknipt. Om de drie tot vier jaar
scheuren of delen houdt de plant gezond. Sommige vaste planten worden steviger en
bloeien rijker (maar wel later) als je ze eind mei terugknipt. Eigenlijk is dit een vorm van
toppen waardoor de het aantal bloemen verdubbelt. Let wel, dit geldt niet voor planten
met een rozet en ook niet voor soorten als Ridderspoor of Monnikskap.
Heesters
De bloei van sommige heesters kun je stimuleren door ze regelmatig te verjongen. Dit houdt in dat een aantal
verouderde takken worden weggesnoeid zodat jonge, bloemrijke scheuten wordt bevorderd. Doe dit altijd nadat
de plant heeft gebloeid!

Wie zijn toch die IJsheiligen?
IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten
over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St.
Servatius en St. Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. De IJsheiligen
ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat.
Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een
overgang naar koud weer groter is dan op andere dagen in het voorjaar. Abrupte temperatuurveranderingen, die
onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en
kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze
maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de
overgang naar een periode met een meer zomers karakter.
Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan beginnen met het planten in de volle grond.
Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal
rond 7 mei met een koude noorder wind. Na deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen
nachtvorst meer voor.
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Sint Mamertus (11 mei) werd aan het begin van de vijfde eeuw in Vienne in Frankrijk
geboren. Over zijn jeugdjaren is zo goed als niets bekend. In het jaar 461 werd hij tot
bisschop van zijn geboortestad Vienne gekozen. Tijdens zijn ambtelijke periode kwam
hij in aanvaring met paus Hilarius (what's in a name!) vanwege een conflict omtrent zijn
aangrenzend bisdom. De juiste toedracht is niet bekend. Toen Mamertus bisschop was
werd de stad door veel plagen overvallen. In een korte periode werd zij verwoest door
vuur en een aardbeving. Ziekten en oorlogen waren voor de stad een zware beproeving.
In het jaar 470 kondigde Mamertus de zogenaamde Kruisprocessie aan ter voorkoming
van de vele rampen. Drie dagen voor Hemelvaart trok er een bidprocessie door de
straten van de stad. Voor Goddelijke hulp en afwending van rampen. Deze processie zou
zich later over geheel Europa uitbreiden. Op 11 mei 475, na een vruchtbare periode als
bisschop, stierf Mamertus in zijn stad.
Sint Pancratius (12 mei) werd geboren rond 290. Rond het jaar 303 verhuisde hij naar
Rome. Keizer Diocletianus heerste over het keizerrijk en de christenvervolging was op
haar hoogtepunt. Pancratius was hiervan niet onder de indruk en met het vermogen dat
hij van zijn ouders had geërfd probeerde hij zoveel mogelijk christenen te helpen.
Vooral het lot van de gevangenen trok hij het meest aan. Zijn werkzaamheden werden
verraden en tenslotte werd hij voor de stadhouder van Rome gebracht. Hij schonk al
zijn vermogen aan de christengemeenschap van Rome en liet zich voor keizer
Diocletianus leiden. De intussen 14 jarige jongen liet zich niet van zijn
geloofsovertuiging afbrengen. Hierop sprak Diocletianus woedend het vonnis over
Pancratius uit en op 12 mei 304 werd hij in het openbaar onthoofd.
Sint Servatius (13 mei) was een van de eerste geloofsverkondigers in wat we nu
Nederland noemen. Zijn naam wijst op een oosterse oorsprong, waarschijnlijk Armenie.
Betrokken in de grote kerkelijke en politieke verwikkelingen van zijn tijd, moet hij een
man van betekenis zijn geweest.
Hij werd door de leider van het Gallische volk naar keizer Constantius II gezonden om
daar voor het Gallische volk te gaan pleiten. Servatius is vanuit Tongeren naar Maastricht
gevlucht en heeft hier nog een korte periode geleefd. Op 13 mei 384 is hij te Maastricht
gestorven en ligt begraven in de Sint Servaas basiliek van Maastricht.
Sint Bonifatius (14 mei) is de naam van verschillende personen die van alles hebben
veranderd in de vroeg middeleeuwse katholieke kerk. De Bonifatius die bij ijsheiligen
hoort is niet de bekende Angelsaksische missionaris Bonifatius die van de noordelijke
Nederlanden een christelijke streek wilde maken. Zijn naamgenoot Bonifatius die wel
bij IJsheiligen hoort, was een Romeins burger die in 307 de marteldood stierf tijdens
de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. Over het leven van deze Bonifatius
is ons weinig bekend. Ook de werken die hij verricht heeft zijn niet aan de
geschiedschrijvers geopenbaard. Hij werd geboren in Rome in de derde eeuw. Hij
kreeg de opdracht om de relieken van martelaren op te sporen en terug naar Rome te
brengen. Tijdens deze reis kwam hij tot inkeer en bekeerde zich tot het Christendom.
Bonifatius bekende zich openlijk tot het Christendom en werd door de soldaten van de
keizer gevangen genomen en gefolterd. Op 14 mei 307 stierf hij de marteldood door in
gloeiende pek geworpen te zijn.
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EHBO: geneeskruiden top-10
Je staat er versteld van wat de geneeskrachtige mogelijkheden zijn van planten die we beschouwen als onkruid, of
die we alleen voor de sier aanplanten. Dit zijn tien toppers:
1.

2.

Goudsbloem - Calendula officinalis
Een plant die op zichzelf al een complete kliniek is, met een zeer breed werkingsgebied
en bovendien zeer veilig toe te passen, wat Goudsbloem bijvoorbeeld zeer geschikt
maakt voor kinderen en oudere mensen. De werking is vooral antisceptisch en
verzachtend. Goudsbloem wordt meestal toegepast in de vorm van thee, aftreksel,
zalf/balsem, olie of een tinctuur. Men gebruikt hiervoor meestal de lintbloemen en
soms ook de bloeiende toppen.

Wolverlei - Arnica montana
Een kruid dat groeit waar hij het meest van pas komt, in bergachtige gebieden met
veel rotsen waar je makkelijk struikelt en valt, een andere naam voor dit plantje is
dan ook Valkruid. Overigens is dit een van de weinige kruiden die beter bekend is
onder zijn botanische naam Arnica dan onder de Nederlandse naam. Medicinaal
worden de bloemen en de wortel gebruikt. Producten gemaakt van pure Wolverlei of
Arnica mogen alleen uitwendig worden toegepast, de tot D4 of D6 verdunde tinctuur
mag wel inwendig gebruikt worden. Zeer belangrijk is wel dat Arnicazalf alleen mag
worden aangebracht op een gave huid, dus niet op een huid die een open verwonding
heeft!
3. Smalle Weegbree - Plantago lanceolata
Een kruid dat iedereen kent, volgt de mensen op hun weg, en is ieder tot nut
die de moeite neemt aandacht te schenken aan deze bescheiden weldoener
van de mensheid. Het mooie van Weegbree is dat je het altijd vindt wanneer
je het nodig hebt. Medicinaal worden de bladeren gebruikt, meestal in de vorm
van een thee, tinctuur of kompres.

4.

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum
Sint-Janskruid is een zeer belangrijk geneeskruid dat breed toepasbaar is door de
grote verscheidenheid aan inhoudsstoffen. Medicinaal worden de bloemen (de olie)
en de bloeiende toppen gebruikt (tinctuur en thee).
5.

6.

Aloe - Aloe vera
Oorspronkelijk een plant uit Oost - en Zuid-Afrika, maar inmiddels wereldwijd in
gebruik als medicinale plant, maar ook als decoratieve tuin - en kamerplant.
Medicinaal wordt het sap uit de bladeren gebruikt, dat wordt ingekookt totdat het
een gelachtige substantie is. Je kunt gewoon de plant gebruiken die op de
vensterbank, snij hiervoor een sappig blad af en pers het verse sap eruit.

Tea Tree - Melaleuca alternifolia
Van dit middel had 10 jaar geleden nog niemand gehoord, maar binnen zeer korte
tijd heeft deze etherische olie zijn weg gevonden naar menig medicijnkastje en
ehbo-koffertje. Het bijzondere van Tea treeolie is dat het actief werkzaam is
tegen alle soorten ziekteverwekkers, bacteriën, schimmels en virussen, bovendien
stimuleert het ook nog eens het eigen afweersysteem van het lichaam
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7. Braam - Rubus fruticosus
Bij iedereen bekend, is het niet vanwege de vruchten dan wel vanwege zijn
hardnekkigheid als onkruid. Wat niet iedereen weet is dat de blaadjes van de
braamstruik zeer goed van dienst kunnen zijn bij tal van acute kwalen, zij bevatten
bijzonder veel looistoffen en tal van vitaminen en mineralen, Braamblad werkt
hierdoor sterk samentrekkend en bloedzuiverend. Van de blaadjes wordt de thee en
de tinctuur gemaakt.
8.

Vlier - Sambucus nigra
Van oudsher een heilige boom, wordt de vlier geacht tal van magische en
demonenwerende kwaliteiten te bezitten. De bloemen leveren een heerlijke en
genezende thee op. De bloeiende toppen met wat blad worden voor tinctuur
gebruikt. Vlier is zeer veilig voor iedereen toepasbaar.

9. Rode Zonnehoed - Echinacea purpurea
Een prachtige plant afkomstig uit Noord-Amerika, waar hij al eeuwenlang wordt
toegepast als geneeskruid. Inmiddels is het een van de meest verkochte natuurlijke
geneesmiddelen. Helaas is de voorlichting en de toepassing vaak verkeert. Er bestaat
nog steeds het misverstand dat Echinacea een preventieve werking heeft tegen griep
en verkoudheid. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat het kruid het beste
werkt op het moment dat de infectie al is uitgebroken. Echinacea werkt omdat het de
natuurlijke weerstand van het lichaam zelf verhoogt. Gewoonlijk gebruikt men de
tinctuur die gemaakt wordt van de wortels van de plant, maar er kan ook een zalf van
worden gemaakt voor toepassing op de huid.
10. Passiebloem - Passiflora incarnata
Een schitterende bloem, die ook nog eens zijn nut bewijst als medicijn. Medicinaal
gebruikt men de bladeren. Meestal wordt Passiflora verkocht in de vorm van
tinctuur of capsules, ook zit het vaak in complexmiddelen met andere kalmerende
kruiden.

In de moestuin
In de groententuin:
 Buiten, of onder glas, planten van:
o tomaten, paparika's en pepers die begin juni buiten worden geplant (liefst onder plastic).
o pompoensoorten, courgettes, suikermais.
 Buiten planten:
o Plantuitjes kunnen nu worden geplant.
o Sla, radijsjes, rode biet, erwten, bonen, broccoli, bloemkolen, spruiten, prei, schorseneren.
 Geef bij droog weer regelmatig water
 Uitdunnen van de op rijen uitgezaaide groenten.
 oogsten van de vroege groenten zoals de radijsjes, sla, asperges,...
 aanaarden van de vroege aardappels
 Meer over het telen van groenten
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In






de fruittuin:
stro leggen onder de aardbeiplanten + de uitlopers verwijderen.
kersen en pruimen mogen nu gesnoeid worden.
Vanaf nu geregeld de druivenranken aanbinden.
Fruitbomen die in containerpotten staan flink vertroetelen.
Meer over het kweken van fruit

In




de kruidentuin:
Blijf zorgen voor voldoende water en voeding
Oogst volop om dichte planten te krijgen. Het overschot kun je drogen.
Meer over kruiden.

Allemaal beesjes
De een vindt het een schijnheilig, wreed en afstandelijk beest. De ander houdt juist van hem om zijn zachtheid,
zijn gratie en zijn intelligentie. Geen huisdier wordt zo zwart/wit beoordeeld als de kat. Deze ambivalente
houding van de mens heeft het dier zowel zegen als rampspoed gebracht.
Misschien heeft het ermee te maken dat, volgens sommige wetenschappers, het niet de méns is die ervoor
gekozen heeft om de kat als huisdier te nemen, maar dat het juist andersom is. De kat koos voor de mens. Dat is
niet alleen een grappige, maar misschien ook een aannemelijke theorie. De warmte en behaaglijkheid van ons
kampvuur én het daar bereide voedsel zouden de kat hebben aangetrokken.
Zoals jullie misschien al weten, ben ik een grote fan
van het verschijnsel Kat. Twee van deze fenomenen
hebben hun intrek in ons huis genomen en leven zich
nu uit op bank, behang en vloerbedekking. Mijn
liefste en ik tolereren dat, want zeg nou zelf: die
grote ogen, die gespitste oortjes, die prachtige
pluimstaarten, poezelige pootjes en pronte kontjes.
Daar kun je toch gewoon geen weerstand aan bieden?
Helaas kunnen een heleboel mensen dat wel, en lopen
er veel verwaarloosde en mishandelde poezen rond.
Daarom zijn wij lid van de Haagsche Stichting
Kattenzorg. Zij doen veel goed werk en kunnen altijd
hulp gebruiken. Steun hen, of een vergelijkbare
vereniging bij jou in de buurt.
Voor hen die nog niet overtuigd zijn, zal ik af en toe een kattebelletje schrijven over allerlei onvermoede
aspecten van het “katdom”. Wie weet helpt het……..

De kat als ongeluksbrenger
Huis en personeel
Is het niet zo dat veel kattenkenners zeggen dat de kat zich niet zozeer aan de mensen hecht maar des te meer
aan hun huis? En worden wij door hem niet beschouwd als zijn ‘personeel’? Een hond is een joris goedbloed, die
zijn hele wel en wee overgeeft aan zijn baas. Maar de kat? Als puntje bij paaltje komt, kan die zich prima redden
in zijn eentje. Wij mensen maken hem het leven alleen gemakkelijker. Maar hij geeft ook weer terug.
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Wij merkten namelijk al snel dat de kat ons afhielp van lastige knaagdieren. Met het ‘voor wat hoort wat’ zat het
wel ‘snor’.Mooie reden voor kat en mens om een verbond aan te gaan. Legenden en sagen over de relatie tussen
mens en kat gaan terug tot 3000 v C. Maar het feitelijke samengaan is waarschijnlijk al veel eerder gebeurd.

Tempels en mijnen
In het oude Egypte waren katten heilig maar daarnaast populair als huisdier. De godin
Bastet werd vereerd in de vorm van een kat. Zij was de beschermster van de
vruchtbaarheid en de muzikaliteit. Ook de zonnegod Ra kon zich als kat manifesteren. In
de tempels liepen katten rustig rond. Of ze werden gedood en gemummificeerd als
offerande voor de goden. Zo populair waren ze, dat het streng verboden was om katten
buiten de grenzen van Egypte te brengen. Hoe de kat Europa is binnengekomen, is dan ook
niet met zekerheid te zeggen. Verondersteld wordt, dat de Feniciërs de tamme kat
Europa in hebben gesmokkeld. Ze zouden katten hebben meegenomen tijdens hun
zeetochten naar de tinmijnen in het Engelse Cornwall.
Brenger van kommer en kwel
Door de eeuwen heen is de kat met wantrouwen bekeken Vooral de zwarte
kat heeft het als mogelijke brenger van kommer en kwel zwaar te verduren
gehad. De oude Hebreeërs geloofden dat zij in de asresten van
gecremeerde zwarte katten demonen konden zien. Ook in Europa was de
zwarte kat niet veilig. Heksen en duivels zouden van gedaante kunnen
veranderen in zwarte katten. En, nog enger, hij zou je ziel kunnen inademen.
De heksenvervolging in Engeland en in de Lage Landen was dan ook mede
gericht tegen zwarte katten.
De oude Kelten hadden er eveneens een handje van. Zij verbrandden katten als voorwerpen van verering. Ze
dachten dat zij hierdoor de duivels, die volgens hen huisden in deze arme dieren, zouden verjagen. En dan die
groene ogen. Die moesten wel de kijkers zijn van Satan zelf. Om nog maar te zwijgen over de stille, sluipende
kattengang. Om de rillingen van te krijgen, toch?
Knetterende vacht
De vacht van de zwarte kat heeft een hogere elektrische
spanning dan die van zijn anders gekleurde soortgenoten.
Wanneer de lucht erg droog is, of als het onweert, kan de
vacht statisch zijn en knetteren. Deze eigenschap boezemde
de mensen vroeger angst in. Kortom, zwarte katten kregen
van alles en nog wat de schuld. Van zwarte gal en
kliergezwellen, van pest en andere ellende. De vergeldingen
waren ronduit te gruwelijk om over na te denken.
De wreedheden tegenover zwarte katten - uit bijgeloof of zelfs als volksvermaak - gingen door tot in de
negentiende eeuw.
Ook nu nog wordt een zwarte kat in relatie gebracht met ongeluk. In asiels zijn het altijd de zwartjes die niet
worden opgehaald. Volkomen onterecht. Want juist zij zijn het liefst en aanhankelijkst, als ze goed worden
behandeld.

Fotoalbums
In de vorm van diashows kun je hier zien wat er in De Hof zoal bloeit, hoe de Hof der Zoetheid verandert van een
kale vlakte in een ware jungle en hoe de Keukenhof zich (eindelijk!) ontwikkelt. Je kunt er ook zien wie er in mijn
tuinen op bezoek komen en zelfs Tuinkabouter's vakantieplaatjes bekijken. Dan zijn er nog de fotoalbums van
tuinen die ik heb bezocht.

17

Het logboek
Er gebeurt weer vanalles in mijn tuinen en eromheen. Het logboek is dan ook goed gevuld. Dit is er in april
gebeurd:
Zielige lavendel
Buitenaards
Tulpen in de ijstijd
Stralend!
Heel beschaafd
Contrast
Valt niet tegen
Bloesems
Rembrandt
Naar de bollen!
Familie of niet?
Bloemenwei-to-be
Wéér niet zaaien!
Koninginnedag

Zaden-aanbod
Ik bied zo'n 1.200 soorten zaden aan. Er zitten er vast wel bij die je wil hebben. Je kunt ze vinden in de
zadenwinkel!

Help!

Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet
duidelijk geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!
De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me een beetje op weg helpt en
de mensen in je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het
promoten van Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
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