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Van het bestuur 
 
Onze periodiek, het Samengesteld Blad, treft u hierbij niet aan zoals u gewend bent. 
Centraal daarin staat immers het excursie- en lezingenprogramma. Omdat we daarvan 
voorlopig moeten afzien, bieden we u een alternatief onder de titel "KNNV Afd. IJssel en Lek 
Natuurbrief”. 
 
U vindt in deze eerste brief een aantal bekende rubrieken, o.a. “What’s in a name” met een 
boeiende bijdrage van Karel Gort en op illustratief gebied een prachtige bijdrage van Bram 
van Vliet.  
 
Ook al kunnen we niet met elkaar op stap gaan om ervaringen te delen, dan kunnen we het toch op 
de digitale manier doen. Zolang er geen "gewone" activiteiten zijn, worden er foto’s van actuele 
waarnemingen geplaatst op de website. U wordt van harte uitgenodigd om foto’s van uw waar-

nemingen toe te sturen naar knnvijenl@live.nl. 
 

De websites van de landelijke KNNV, Natuurmonumenten, Waarneming en andere natuursites 
bieden talrijke suggesties voor activiteiten om de natuur dicht bij huis en in de tuin te beleven. 
 
We wensen u een goede gezondheid en veel blijdschap met alles wat zich in de ontluikende 
natuur voordoet! 
 

 
 
 
 

mailto:knnvijenl@live.nl
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Vertrek webmaster Leo van Exel. 
------------------------------------------- 
Ruim vijf jaar heeft Leo van Exel   (foto) de website 
van onze afdeling verzorgd. 
Een paar jaar geleden verhuisde hij naar Brabant, 
maar dat was in eerste instantie geen belemmering 
om met de website-activiteiten door te gaan. 
Ook tijdens lange vakanties in wifi-arme oorden 
hield hij de site up-to-date. 
 
Toen Leo voorzichtig liet weten, dat hij overwoog 
om deze functie ter beschikking te stellen, heeft 
Hans Boekhout  het webmasterschap overge-
nomen. 
 
Veel dank, Leo en het ga je, met Helena, goed in het Brabantse. 
 
Van harte welkom Hans! 

 
=========================================================== 
 
 
 

What’s in a name. 
 

“ The rose has but a summer reign, the daisy 
   never dies.” 

 
 
 
Madeliefje, Bellis perennis                                                                                                                                        
 
Madeliefje, Bellis perennis of Paaschbloem is 
een klein plantje uit de Composietenfamilie 
(Asteraceae) van het geslacht Bellis.                                                                                                                        
Bellis betekent mooi. Denk aan Wolfskers 
Bella-donna ‘mooie vrouw’ of  ‘schone 
vrouw’.                                                                                                        
Perennis betekent ‘overblijvend’. Bellis 

perennis betekent ‘het hele jaar mooi’. 
We kunnen het Madeliefje het hele jaar in bloei aantreffen in gazons, wegbermen en 
vochthoudende weilanden. Het is het enige plantje dat het hele jaar door bloeit mits er 
geen langdurige vorst optreedt. Vroeger zei men dat de lente was begonnen als je met één 
voet negen madeliefjes kon bedekken. (Voor Rigardus Rijnhout, de reus van Rotterdam, 
met schoenmaat 62 was het altijd lente.) Madeliefjes planten zich ook ongeslachtelijk 
voort doordat zich in de oksels van de bladeren zijstengels vormen die kunnen uitgroeien 
tot een nieuwe rozet. Madeliefjes kunnen zo dichte matten vormen. 
Het Madeliefje werd gezien als symbool van de Maagd Maria, waarnaar het vermoedelijk 
ook is vernoemd: maegde-lieve.  
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Een andere hypothese over de naamgeving van de Nederlandse naam ‘madeliefje’ is de 
samentrekking van het woord ‘made’, wat weide of hooiland betekent. Weiland in het 
Engels is ‘meadow’ en betekent weide.  
Het Madeliefje is inheems en komt in Europa voor tot op 2.400 m. hoogte. 
Enkele volksnamen: Meizoetje, Koeienbloem, Kransje, Lentebloempje, Maagdelief, 
Meibloempke, Meiliefje, Meizoetje, Pinksterbloem, Schapebloem, Straatkommertjes en 
Weibloempje. Dit zijn enkele namen van de ruim tweehonderd Vlaamse en Nederlandse 
volksnamen.  
             Mythen & sagen 

Het Madeliefje Bellis perennis zou volgens 
een mythe zijn naam (‘Bellis’) te danken 
hebben aan Belides, een boomnimf 
(dryade). Terwijl ze danste met haar 
geliefde Ephigeus, trok ze de aandacht 
van Vertumnus de god van de 
boomgaarden, en om aan hem te 
ontsnappen, veranderde ze in een 
Madeliefje. 
 
In Keltische sagen wordt de bloem de 
magische eigenschap opgelegd dat deze 

het groeiproces kan stilleggen. De fee Milka zou de zoon van de koning stiekem madeliefjes 
te eten hebben gegeven, waardoor hij nooit volwassen zou worden. 
 
Symboliek 
Het nederige Madeliefje is een symbool van onschuld en zuiverheid. Tevens het symbool 
voor lieflijke jeugd. Het Madeliefje heeft rood als zinnebeeld van de Koningin der  
Martelaren (Maria) en leliewit als dat der maagden.     

                                                     
Volgens een oude legende hebben de vier 
kleuren van de bloem de volgende betekenis: 
groen (kelkblaadjes) betekent hoop; wit 
kroonblaadjes betekent geloof; 
rood(kroonblaadjes) betekent liefde; goud 
(buisbloempjes, hartje) betekent wijsheid. 
 
 
Volksgeneeskunde  
In de middeleeuwen werden de verse 
gedroogde bloempjes gebruikt om 
wonden te genezen en bij reumatiek en 
nierziekten. Het Madeliefje bevordert ook de 
bloedsomloop en zou bloedreinigend werken. 
In de homeopathie wordt het Madeliefje 
gebruikt als er problemen met de huid zich 
voordoen, zoals huidonstekingen en eczeem. 
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Decoratief 
Madeliefjes laten zich eenvoudig tot bloemenkransje rijgen, wat in de lente 

 buiten het mobieltje om, nog steeds 
 een geliefde bezigheid is van kinderen. 
 
Bloementaal 
Een Madeliefje betekent uitstel: ‘verwacht 
mijn antwoord binnen enkele dagen’. 
 
Voorspellingen 
De blaadjes van het Madeliefje worden vaak 
gebruikt als voorspeller van de liefde. Men 
neemt het bloemhoofdje en zegt: “Houdt hij 

van mij: een beetje, veel, erg veel of..helemaal niet. ”, waarbij men de bloemblaadjes 
één voor één aftrekt, totdat men bij het laatste blaadje uitsluitsel krijgt. Soms werden de 
bloemblaadjes er één voor één afgeplukt, om te voorspellen welke echtgenoot men zou 
krijgen: een rijke, een arme, een boer, een florist of een dief… (1831 Dorset, Engeland). 
 
Beschermplant 
Als men een belangrijke reis moest maken of een belangrijke zaak moest afhandelen, hield 
men in Beieren Madeliefjes, die op Sint-Jan tussen 12.00 en 13.00 uur ingezameld waren, 
in wat papier gewikkeld bij zich. 
 
Geloof 
In het christendom is het Madeliefje aan Maria gewijd, zij is immers de hemelse bloem, de 
bloem der bloemen, die nooit verwelkt. 
 
Folkore 
Pasen wordt vaak geassocieerd met Madeliefjes. In Overijssel worden de eieren versierd 
met madeliefjes. 

 
 
Culinair 
In het voorjaar kunnen de jonge blaadjes 
worden geplukt om verwerkt te worden in een 
salade. De bloemen kunnen ook worden 
gegeten. Een geheel geopende bloem smaakt 
ietwat bitter. Als de bloemknoppen zuur 
worden ingelegd kunnen ze als vervanging voor 
kappertjes dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeliefkappertjes op azijn. 
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Cultivar 
Verschillende cultivars worden gekweekt met 
grote gevulde (witte, rode of roze) bloemen 
onder de naam Tuinmadeliefje. 
 
Bellis perennis var. hortensis. 

 
 
 

   Karel  Gort 

 
 
     Bij het maken van deze tekst zijn onder meer de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Compendium van rituele planten in Europa, M. de Cleene & M.C. Lejeune. 

 Internet: Wilde bloemen en planten in Nederland en België.                                                                                    

 Wikipedia: Madeliefje. 

 
 
=================================================================== 
 

 

Veldkersen       Bram  van  Vliet 
 

Bij veldkersen moet je niet denken aan kersen die je kunt eten, in dit ‘praatje bij een 
plaatje’ wordt een plantengeslacht bedoeld. Er zijn twee verklaringen waarom deze 
planten kers worden genoemd (er zijn meerdere geslachten met soorten die ‘kers’ in hun 
naam hebben: Rozetsteenkers, Moeraskers, Waterkers, Boerenkers, Varkenskers, 
Kruidkers). Dat ‘kers’ kan hier een verbastering zijn van ‘kres’ dat van het Latijnse 
crescere komt, dat groeien betekent. Een ander verklaring is dat kers van het Duitse woord 
‘Kresse’ afkomstig is, dat betekent voedsel, omdat sommige soorten uit dit geslacht 
gegeten kunnen worden. 
 
In de nieuwe Heukels’ flora worden in het geslacht Veldkers acht soorten genoemd: 
 Bolletjeskers 

 Springzaadveldkers 

 Nieuwzeelandse veldkers 

 Aziatische veldkers 

 Kleine veldkers 

 Bosveldkers 

 Bittere veldkers 

 Pinksterbloem 

De eerste drie zijn erg zeldzaam en zul je dus niet gauw tegenkomen. 
De laatste twee zijn wat algemener, hoewel ik tegenwoordig al blij ben als ik in de polder 
een Pinksterbloem tegen kom. 
 
De drie soorten die overblijven - Aziatische veldkers, Kleine veldkers en Bosveldkers – 
geven plantenliefhebbers wel eens problemen. 
 
 

https://www.libris.nl/zoek/?a=M.%20de%20Cleene%20&%20M.C.%20Lejeune
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Kleine veldkers is te vinden op plaatsen waar 
gerommeld wordt: wegbermen, 
gemeenteperkjes, moestuinen. In de afgelopen 
winter begon hij al vroeg te bloeien vanwege 
het zachte weer. Een rozetje van 
samengestelde blaadjes, rondachtig. Uit het 
hart ontspringt de bloeistengel met kleine witte 
bloemetjes. Na de bloei vormen zich lange, 
smalle vruchten, die hauwen genoemd worden. 
Ze staan rechtop en liggen min of meer tegen 
de bloeistengel aan. Dat is een verschil met de 
wat minder algemene Bosveldkers, waarvan de 
hauwen wijd uit staan. Bovendien heeft 
Bosveldkers haren op de bloeistengel, die bij de 
Kleine veldkers ontbreken. Merkwaardig genoeg 
komt dat niet tot uiting in de 
wetenschappelijke naam van Kleine veldkers: 
Cardamine hirsuta. Hirsuta betekent behaard, 
maar dat is de plant dus niet.  
In de pas verschenen nieuwe Heukels’ flora 
staat voor het eerst de Aziatische veldkers. 
Een nieuwkomer dus. Hij schijnt met name met 
kuipplanten die uit verre regio’s geïmporteerd 
zijn, in ons land terecht gekomen te zijn. 
Inderdaad vond ik mijn eerste Aziatische 
veldkersen in en naast een kuipplant in het 
plaatselijke tuincentrum! Je kunt hem     Kleine veldkers 
herkennen aan het ontbreken van een wortelrozet 
 en aan de drielobbige deelblaadjes. Later vond ik hem in met name perkjes van de 
gemeente. 
Er is nog een veldkers: de Eenbloemige veldkers, maar die heeft de nieuwe flora niet 
gehaald. Zelf heb ik hem nog  nooit gezien. 
 
Er zijn nog een paar andere witte kruisbloemigen, die wel eens wat verwarring opleveren, 
maar die moet u zelf maar eens proberen op te sporen. Hun vruchten geven al duidelijke 
aanwijzingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

      Herderstasje        Vroegeling  Zandraket 

   
****************************************************************************************** 
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Leestip. 
 

“Binnen brandt de kachel, maar alleen buiten 
word je ook vanbinnen warm”. 
Met dit voorwoord beginnen Aaldrik Pot en 
Nicolette Branderhorst hun boek "Terug naar 
Rottumerplaat". 
Zij kregen de kans om vier maanden, van 29 
maart tot 2 augustus 2019 door te brengen op het 
onbewoonde eiland Rottumerplaat. Alleen in de 
zomermaanden wordt dat eiland bewaakt door 
twee vogelwachters. Die taak namen Aaldrik en 
Nicolette op zich.  
Het boek is geschreven in de vorm van een 
dagboek met fascinerende waarnemingen, niet 
alleen van vogels. 
De vele foto’s maken dit boek bijzonder.  
 
Uitgeverij  Kleine Uil, 2019, 239 blz., € 29,95 

 

Greetje  de  Back 

_________________________________ 
 
Voor  U  gelezen. 
(  I.v.m. de  Corona-pandemie zijn alle relevante excursies, cursussen, bijeenkomsten, vergaderingen etc. 
   afgelast. De betreffende programmamakers zullen tot het najaar rust moeten houden.) 

 
1. KNNV Nieuwsbrief april 2020 
Nationale Bijentelling 18 en 19 april 
Op 18 en 19 april kan je vanuit je tuin meedoen aan de Nationale Bijentelling. Meedoen is eenvoudig, 
ook als je weinig of geen kennis van bijen hebt. Het telformulier en bijengidsje zijn te downloaden 
van de website. Daarmee kan je de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en 
zweefvliegen in je tuin herkennen. Of klik de knop: 'Hulp nodig' aan als je er niet uitkomt. Het doel is 
om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. 
 

Natuur voor thuisblijvers   
Geniet van de natuur in en om huis! Dat gaat vast en zeker lukken met deze tips voor thuisblijvers. 
Vanwege de Coronamaatregelen gaan de meeste KNNV activiteiten tot 1 juni 2020 niet door.  
Maar stilzitten is geen optie! Zie www.naturetoday.nl 
 
2. Nieuwsbrief 3. Natuur- & Milieufederatie  Zuid-Holland 
‘Benchmark for seaport sustainability’: onderzoek naar duurzaamheid zeehavens 
Op 12 maart jl. werd het rapport ‘Benchmark for seaport sustainability’ gepresenteerd.  
In het onderzoek zetten CE Delft en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de milieu- en 
klimaateffecten van veertien nationale en internationale zeehavens op een rij. 
Een duurzame zeehaven heeft oog voor de economie én voor het milieu.  
 

→  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  
Interessante websites : 
 

https://directorsblog.nih.gov/2020/04/09/can-smart-phone-apps-help-beat-pandemics/ 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26043 
https://www.flickr.com/photos/astro_andre/ 
https://www.youtube.com/watch?v=kKrzcmN9PPo    

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26043
https://www.youtube.com/watch?v=kKrzcmN9PPo

