
Voorwoord  

 

Dit dagboek probeert het jaar door de natuur dichtbij te 

brengen. Het is een soort natuurkalender: elke dag van het 

jaar geef ik aandacht aan iets wat op dat moment buiten 

gebeurt, of wat te zien is in de natuur. De korte informatieve 

stukjes lopen telkens uit op een Bijbeltekst die uitnodigt om 

datgene wat eraan voorafging op een geestelijke manier te 

doordenken en toe te passen.   

De natuur vertelt op haar eigen manier het verhaal van God. 

De planten, bloemen, vogels en vlinders illustreren en 

verbeelden op zoveel manieren de Bijbelse boodschap. De 

eeuwen door is het heel gewoon geweest om op deze manier 

naar de natuur te kijken, rond planten en dieren ontstonden 

talloze legenden en folkloristische verhalen met een link naar 

de Bijbel, het geloof en heiligenlevens. Sommige planten-

namen herinneren nog steeds aan deze oude verhalen. De 

natuur heeft de verbeelding van gelovigen blijkbaar altijd 

geprikkeld. Bedenk hierbij dat veel van deze verhalen 

stammen uit de tijd waarin de meeste mensen nog geen 

eigen Bijbel hadden en niet konden lezen. De natuur was voor 

hen een kapstok waar Bijbelse verhalen aan werden 

opgehangen. Zo herinnerde de rode vlek rond de snavel van 

de putter aan het bloed en de doornenkroon van Christus, de 

knik in de onderste leden van rietstengels vertelde het 

verhaal van Petrus die wegzakte in het water en zich aan het 

riet zou hebben vastgegrepen, in  het driekleurig viooltje zag 

men een beeld van de heilige drie-eenheid.  



In dit dagboek breng ik een aantal van deze oude legenden 

voor het voetlicht, ik laat de natuur ook veel nieuwe verhalen 

vertellen. Ondertussen hoop ik dat je al lezend ook zelf wordt 

uitgedaagd om in de natuur op zoek te gaan naar beelden die 

herinneren aan het grote verhaal van God en mens. 

 

Leestip: ongetwijfeld komen er in dit dagboek planten en 

dieren langs die je (nog) niet kent. Zoek op het internet naar 

afbeeldingen bij de stukjes die je leest en kijk buiten eens om 

je heen of je er iets van kan terugvinden.  Wat je een naam 

kunt  geven, daar kijk je anders naar. 

 

Jaap Oosterhuis 

 

 

 

  

 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Gezang 479:3 - Liedboek voor de kerken 1973  

  



1 Januari –  duisternis en licht   

 

Januari is een donkere maand, het lijkt wel of het maar niet 

lichter wil worden. De zonsopkomst is op 1 januari om 8.48 

uur en de zonsondergang alweer om 16.39 uur. Het lichte 

deel van de dag duurt daarmee 7 uur en 51 minuten. Het 

verschil in daglichtlengte het jaar door heeft te maken met de 

stand van de aarde ten opzichte van de zon. Iets preciezer: 

dat de dagen langer en korter worden komt doordat de as 

van de aarde scheef staat ten opzichte van het vlak waarin de 

aarde om de zon draait. Het noordelijk halfrond staat in de 

zomer naar de zon toe gericht en in de winter van de zon af. 

Hierdoor bevindt Nederland zich in de winter korter in de 

door de zon beschenen helft van onze planeet dan in de 

zomer.   

Sommige mensen houden van de sfeer die meekomt met de 

donkere dagen: je steekt kaarsen aan en zorgt voor 

sfeerverlichting in je woonkamer. De winter is de tijd waarin 

je het binnen gezelliger probeert te maken. Maar als de 

feestdagen achter de rug zijn, dan zien de meesten van ons 

uit naar het voorjaar, als  het weer langer licht is. Uiteindelijk 

leeft ieder mens daarvan op, als de dagen weer gaan ‘lengen’. 

We houden van het licht en leven op van het licht.  

 

Dit is wat Wij hem hebben horen verkondigen en wat we u 

verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van 

duisternis.  (1 Johannes 1:5)  

 

  



3 januari – de roodborst 

 

Eén van de vogels die je in de winter rond je huis kunt zien is 

de roodborst, al gaat het dan meestal om roodborsten uit 

Scandinavië die hier de winter doorbrengen. De roodborsten 

die hier broeden zijn wat verder naar het zuiden getrokken en 

keren in het voorjaar weer terug. 

Je herkent deze vogel vast wel, met zijn bruine verenkleed en 

oranjerode borst. Roodborsten zijn iets kleiner dan mussen. 

Ze komen nog wel eens af op voedertafels, vaker scharrelen 

ze rond onder heggen om tussen de dode bladeren te zoeken 

naar insecten, larven en zaden.  

Roodborsten zingen het hele jaar door, dus ook in de winter. 

De zang wordt wel eens vergeleken met het geluid van een 

watervalletje. Het bijzondere is dat zowel de mannetjes als de 

vrouwtjes zingen. Voor de meeste vogels die in ons land 

broeden geldt dat alleen de mannetjes zingen. mannelijke 

roodborsten reageren overigens fel op elkaar en verdragen 

elkaar niet in het broedseizoen.  

De roodborst is vaak de eerste vogel die ’s ochtends van zich 

laat horen, als de zon nog niet op is. Door de invloed van 

kunstlicht (bijvoorbeeld straatlantaarns) zingen roodborsten 

soms echter ook midden in de nacht. De momenten waarop 

ik daar getuige van was vond ik het altijd weer een bijzondere  

ervaring.  

 

‘s Nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van 

mijn leven. (Psalm 42:9)) 

  



 

  

slanke sleutelbloem 

kleine vos 

maarts viooltje 



 

8 maart – de sleutelbloem   

 

In maart beginnen ook de sleutelbloemen te bloeien. In het 

wild kennen we in Nederland de slanke en de stengelloze 

sleutelbloem. Ze zijn vrij zeldzaam maar groeien veelvuldig in 

tuinen. De Latijnse naam van de sleutelbloem is primula, veel 

mensen kennen alleen deze naam. In tuinen groeien 

verschillende soorten primula’s die niet in het wild 

voorkomen in Nederland.   

De naam sleutelbloem wordt op verschillende manieren 

verklaard. In ieder geval bij de slanke sleutelbloem  valt de 

gelijkenis met een sleutel op: de stevige lange bloemsteel lijkt 

op de schacht en de tros bloemen lijkt op de baard van een 

grote sleutel. Een andere verklaring gaat terug op de 

vermeende geneeskrachtige eigenschappen van deze plant, 

de sleutelbloem zou verschillende kwalen kunnen genezen en 

zou zo een sleutel zijn tot het paradijs.  

Er bestaat echter ook nog een legende over Petrus die bij de 

hemelpoort in slaap zou zijn gevallen en de sleutel van de 

poort uit zijn handen liet vallen. Op de plek waar de sleutel de 

aarde raakte groeide voor het eerst de sleutelbloem. Over de 

vetplant met de naam hemelsleutel bestaat een vergelijkbare 

legende (zie 20 november).  

Toegang tot de hemel heeft mensen blijkbaar altijd 

beziggehouden.   

 

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij 

gered worden. (Johannes 10:7) 



4 april – de dotterbloem  

 

April is de maand waarin de dotterbloemen uitbundig bloeien 

in slootwallen en in natte rietlanden en graslanden. Ook in 

heel natte loofbossen kun je deze opvallende plant 

aantreffen, maar het meest groeien ze in onze 

rivierengebieden en laagveengebieden.  

De dotterbloem zou je kunnen zien als een 

reuzenboterbloem, hij behoort ook tot dezelfde familie. De 

gele bloemen hebben een doorsnee van twee tot wel vijf 

centimeter. De naam dotterbloem zou teruggaan op de 

dooiergele kleur van de bloemen: dotter zou zijn afgeleid van 

dooier.  

Omdat de hoofdbloei van de deze bloem doorgaans rond de 

paasdagen valt, werd de dotterbloem vroeger ook wel 

paasbloem genoemd.  Ik vind paasbloem een toepasselijke 

naam voor deze opvallende plant. Het is een vroege bloeier, 

langs slootranden en in natte rietlanden is het vaak de eerste 

bloem die in het voorjaar weer voor nieuwe kleur zorgt. Ook 

in tuinvijvers is het vaak de eerste bloem die in bloei komt en 

daarom is de dotterbloem erg populair.  

De ‘paasbloem’ is dus een echte eersteling, zoals de 

opgestane Christus ook eersteling wordt genoemd in de 

Bijbel. Hij overwon als eerste de dood, wij komen pas later tot 

bloei. 

 

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste 

(eersteling) van de gestorvenen. (1 Korintiërs 15:20) 

 



9 april – de tulp 

 

April is de maand van de tulpen, ze staan nu in heel veel 

tuinen in bloei en bloeien door tot begin mei. Bekend zijn 

natuurlijk ook de Nederlandse tulpenvelden waar jaarlijks 

vele toeristen op afkomen,  uit binnen- en buitenland. 

Nederland is beroemd om zijn gecultiveerde tulpen en is één 

van de belangrijkste exportlanden van tulpenbollen en 

tulpen. Hoewel de tulp vandaag de dag een typisch 

Nederlandse bloem is, is hij hier niet oorspronkelijk. Pas in de 

zestiende eeuw werden tulpen in Nederland voor het eerst 

ingevoerd. Van oorsprong groeien ze in Zuid-Europa, Noord-

Afrika, het  Midden-Oosten en Centraal-Azië. Turkije wordt 

vaak genoemd als land waar onze tulpen vandaan zouden 

komen.  

De gekweekte tulpen in Nederland hebben letterlijk alle 

kleuren van de regenboog: er zijn witte, rode, roze, gele, 

blauwe en paarse tulpen. Ook komen er kleurcombinaties 

voor.  

In de liturgische symboliek is de tulp een gebedsbloem. De 

bloembladeren vouwen zich over elkaar heen, op deze 

manier symboliseren ze ootmoed, eerbied en verbondenheid. 

tegelijk staan de bloembladeren in de loop van de bloei open 

naar de hemel. 

 

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank onder alle 

omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met 

Christus Jezus, verlangt. (1 Tessalonicenzen 5:16-18) 

 



  

sint-jacobsvlinder 

jacobskruiskruid 

akelei  

eendagsvlieg 



29 april – de nachtegaal 
 

De nachtegaal  keert eind april terug uit Afrika en laat dan luid 

van zich horen. Iedereen heeft wel eens gehoord van het 

geweldige zangtalent van dit vogeltje, maar  slechts weinigen 

krijgen hem te zien. Het is een onopvallend gekleurde bruine 

vogel die zich bij voorkeur ophoudt in dicht struikgewas. 

Braamstruwelen met brandnetels, houtwallen en duindoorns 

zijn favoriet. De nachtegaal is vrij schaars in Nederland, het 

meest komen ze voor in de duinen. Deze vogel spreekt tot de 

verbeelding vanwege zijn fabelachtige zang – met het 

bekende crescendo – en zijn gewoonte om ook ‘s nachts te 

zingen. Dat laatste doen overigens veel meer vogels, vooral 

moerasvogels waaronder de blauwborst (zie 28 april).  

In de Oudheid beklemtoonden rijke Romeinen hun status met 

een zingende nachtegaal in de huiskamer. Volgens de 

Romeinse schrijver Plinius brachten de beste zangers de prijs 

op van een slaaf.  Dit is een opvallend bericht, omdat Jezus in 

die tijd ook werd verkocht voor de prijs van een slaaf: dertig 

zilvertukken. Je zou dus kunnen zeggen dat Jezus is verkocht 

voor de prijs van een nachtegaal in een kooitje. De 

vernedering die Hij onderging wordt daar nog schokkender 

van. Hij die gelijk was aan God nam de gestalte aan van een 

slaaf en werd verkocht voor de prijs van een nachtegaal.  

 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God 

niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan 

van een slaaf (Filippenzen 2:6)  

 



6 mei – de koekoek  

 

In mei keert de koekoek terug in ons land en laat vanaf dan 

weer zijn bekende roep horen. Het is overigens alleen het 

mannetje dat ‘koekoek’ roept. De vrouwtjes maken een ander 

geluid, dat nog het best kan worden omschreven als een 

hinnikende triller.  

Koekoeken leggen hun eieren in het nest van een andere 

vogel, ze broeden dus zelf geen eieren uit. Dit wordt 

nestparasitisme genoemd. Een vrouwtjeskoekoek 

specialiseert zich altijd in één bepaalde vogelsoort, zo zijn er 

heggenmus-koekoeken en karekiet-koekoeken. De eieren die 

een koekoek legt lijken sterk op die van de waardvogel. 

Koekoeken worden in heel Europa steeds zeldzamer, de 

oorzaak daarvan is nog niet duidelijk.  

Doordat oudere koekoeken zelf geen jongen hoeven groot te 

brengen, keren ze al vroeg in de zomer terug naar hun 

overwinteringsgebieden. De eerstejaarskoekoeken volgen pas 

later, als ze zelfstandig zijn en kunnen vliegen. Het is heel 

opvallend en bijzonder dat de jongen  zonder oudervogels de 

weg naar het zuiden weten te vinden. Wie vertelt ze dat ze 

moeten gaan, waarom ze moeten gaan, waarheen ze moeten 

gaan en waarlangs? De karekieten en heggenmussen die de 

jonge koekoeken hebben grootgebracht zullen het ze niet 

vertellen.  

Vogeltrek kent nog vele geheimen en de jeugd kan verrassen. 

 

Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in 

u, en u hebt het kwaad overwonnen. (1 Johannes 2:14) 



7 mei  –  judaspenning 

 

Van april tot en met juni bloeit de zogenaamde judaspenning 

of tuinjudaspenning. Het is een plant die in Nederland niet in 

het wild voorkomt maar als heemplant en tuinplant is 

verwilderd op tal van plekken. Judaspenning wordt tot 

maximaal een meter hoog en de bloemen zijn vrij groot en lila 

van kleur. Er bestaat overigens ook een witbloeiende variant. 

Het oranjetipje (zie 2 mei)  legt soms eitjes op deze plant. 

Het meest opvallend aan de judaspenning zijn de 

zilverkleurige restanten van de ronde tot ovale vruchten, die 

doorgaans zo'n 3 cm in doorsnee zijn en na de bloei zichtbaar 

worden. De naam van de plant verwijst uiteraard naar deze 

zaaddozen, met hun platte vorm en zilverachtige kleur lijken 

ze immers op munten of penningen. De naam van Judas zou 

er aan zijn verbonden omdat precies op de plek waar Judas 

zijn zilverstukken wegwierp judaspenning zou zijn gaan 

groeien. Dit is in ieder geval wat een oude legende ons wil  

laten geloven. De munten die Judas weggooide had hij 

gekregen voor het verraden van Jezus. Toen Jezus eenmaal 

was gevangengenomen en gekruisigd kreeg Judas spijt van 

zijn daad en gooide het geld weg. 

De zaaddozen van judaspenning die we de komende weken 

kunnen zien hangen herinneren aan één van de meest 

tragische personen in de Bijbel.  

 

Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in … 

(Matteüs 27:5) 

 



8 mei – de wielewaal 

 

De wielewaal is één van de vogels die pas laat terugkeert uit 

zijn overwinteringsgebieden, pas in de eerste week van mei 

kun je ze horen roepen. Ze hebben een voorkeur voor 

vochtige loofbossen  met hoge bomen. Het mannetje van de 

wielewaal is prachtig geel-zwart gekleurd en heeft een rode 

snavel, zonder twijfel is het één van onze mooiste vogels. Het 

vrouwtje valt minder op en is overwegend groen. Wielewalen 

zijn ongeveer zo groot als een merel. 

Een wielewaal horen is makkelijker dan een wielewaal zien. 

De vogels zijn erg schuw en leven vaak boven in hoge bomen 

tussen de bladeren. Tijdens de balts – in de eerste weken van 

mei – heb je nog de meeste kans om ze te zien te krijgen. 

Wielewalen worden helaas steeds zeldzamer in Nederland, al 

zijn er ook gebieden waar ze het goed doen, zoals de bossen 

in de Flevopolders.  

Onder wielewalen komt een bijzondere vorm van 

‘mantelzorg’ voor: jongen van het vorige jaar helpen vaak bij 

het uitbroeden en voeden van jongen van de nieuwe 

generatie. Vooral in gebieden waar relatief veel moeite moet 

worden gedaan om voedsel te vinden komt dit bijzondere 

gedrag veel voor. Het is heel opvallend: in plaats van voor hun 

eigen nest te gaan zijn ze volledig toegewijd aan hun ouders 

en ondersteunen hen in alles.  

 

Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor 

huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan 

een ongelovige. (1 Timotheüs 5:8) 



  

koekoek 
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25 juli – jacobskruiskruid  

 

Jacobskruiskruid is een geel bloeiende plant uit de familie van 

de composieten, de plant wordt tot ongeveer een meter 

hoog.  Op onze zandgronden is de plant zeer algemeen, alleen 

in het noorden van het land is jacobskruiskruid zeldzamer.  

Droge en warme zomers zijn goed voor de verspreiding van 

deze soort. 

De hoofdbloei van jacobskruiskruid is rond 25 juli, de 

gedachtenisdag van Sint-Jacob, waarmee de apostel Jacobus 

wordt bedoeld. De naam van de plant gaat hierop terug.  

Jacobus werd samen met zijn broer Johannes door Jezus 

geroepen terwijl hij aan het werk was op het schip van zijn 

vader Zebedeüs. Hij en zijn broer lieten meteen alles achter 

en volgden Jezus. Volgens Handelingen 12:2 werd Jacobus in 

opdracht van Herodes Agrippa gedood met het zwaard, in 

een tijd van christenvervolging in Jeruzalem.  

Jacobus heeft radicaal gehoor gegeven aan Jezus’ oproep om 

Hem te volgen,  hij liet alles achter en wilde alleen nog maar 

bij Jezus zijn. Uiteindelijk moest hij zijn liefde voor zijn Heer 

met de dood bekopen, hij was één van de eerste christelijk 

martelaren.  

 

Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon 

van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun 

vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij 

riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs 

achter en volgden hem. (Matteüs 4:21-22) 

 



26 juli – de sint-jacobsvlinder  

 

Het jacobskruiskruid dat nu bloeit is de waardplant van de 

zogenaamde sint-jacobsvlinder. De zwart met gele rupsen van 

deze vlinder (‘zebrarupsen’) leven van het blad en de 

bloemen van deze plant. De opvallende kleuren van de rups 

zijn een waarschuwing: laat mij met rust, ik ben giftig! Het gif 

in de rupsen is afkomstig van de waardplant. Jacobskruiskruid 

is giftig, maar de rupsen kunnen dit gif verdragen. Vogels 

weten dit en laten de rupsen inderdaad met rust. De vlinder 

die na de verpopping tevoorschijn komt is rood met zwart, en 

ook de vlinder is giftig voor vogels.   

Gif kunnen verdragen waar anderen aan bezwijken is een 

bijzondere eigenschap. In Markus 16 belooft Jezus dat zijn 

leerlingen tijdens hun zendingswerk niet zullen bezwijken als 

ze een dodelijk gif drinken. Over deze woorden is veel te doen 

geweest, maar we moeten het niet zo opvatten als zouden 

christenen als zebrarupsen door het leven kunnen gaan, 

onaantastbaar voor elk denkbaar gif. Wat Jezus hier wel 

belooft is dat zijn volgelingen op bijzondere bescherming 

mogen rekenen als ze zich inzetten voor het evangelie. Zo 

lezen we in het boek handelingen over Paulus die door een 

adder wordt gebeten maar ongedeerd blijft. In Jezus’ 

woorden in Markus 16  mogen we denk ik ook horen dat het 

venijn van de slang (de duivel) geen vat meer heeft op  

mensen die zich tot Jezus bekeren. 

 

Als ze een dodelijk gif drinken zal hun dat niet deren.  (Markus 

16:17) 



18 augustus – onweer  

 

Nederland kent gemiddeld zo’n vijfentwintig dagen met 

onweer per jaar. Ter vergelijking: in sommige Afrikaanse 

landen onweert het op meer dan 200 dagen per jaar en in de 

poolstreken onweert het vrijwel nooit.  

In Nederland onweert het het meest in de zomermaanden.   

In onweerswolken stromen sterk stijgende warme lucht en 

sterk dalende koude lucht vlak langs elkaar met hoge 

snelheden. In de dalende lucht ontstaan druppels. De 

stijgende damp en vallende druppels wrijven langs elkaar 

binnenin de wolk. Door die wrijving krijg je elektrische lading: 

de wolk wordt als een enorme condensator opgeladen. 

Hierdoor worden – vanwege een potentiaal verschil - 

ontladingen  mogelijk tussen verschillende wolken of tussen 

wolken en de aarde. Dit leidt tot de bekende bliksem.  

De donder wordt veroorzaakt doordat de lucht die direct 

grenst aan de bliksemschicht plotseling zeer sterk wordt 

verwarmd en daardoor zeer snel uitzet. Deze uitzetting 

veroorzaakt een geluidsgolf. Het geluid van de donder legt in 

drie seconden een afstand van ongeveer één kilometer af. 

Aan de hand van  het  tijdsverschil tussen bliksem en de 

daaropvolgende donder kun je dus inschatten op welke 

afstand een onweersbui zich bevindt.  

Zwaar onweer maakt altijd veel indruk en geeft mensen  het 

gevoel dat ze klein en kwetsbaar zijn. 

 

De God vol majesteit doet de donder rollen  (Psalm 29:3) 

 



19 augustus – de ooievaar (II) 

 

Ooievaars zijn de laatste decennia steeds algemener 

geworden in Nederland en komen in ons land op steeds meer 

plaatsen tot broeden (zie ook 29 fabruari). Op sommige 

plaatsen worden ooievaars bijgevoerd in de winter, het 

overgrote deel van onze ooievaars trekt hier echter weg na 

het broedseizoen, ze overwinteren in warmere streken. Deze 

wegtrek begint al in de loop van augustus en gaat door tot in 

september. Als de wind met rustig zonnig weer naar het 

noorden draait kun je vanaf nu grote groepen ooievaars 

omhoog zien cirkelen om  langzaam af te glijden richting  het 

Zuiden. In gebieden waar veel ooievaars voorkomen – zoals 

het zuidwesten van Drenthe – kan het om groepen tot wel 

meer dan honderd exemplaren gaan.  

De Nederlandse ooievaars volgen de trekroute via Frankrijk 

en Spanje en steken bij Gibraltar de Middellandse Zee over 

om dan door te vliegen tot in Mali. Trekkende ooievaars zijn 

sterk afhankelijk van thermiek en kunnen door plotseling 

slecht weer in grote  problemen komen.  

De ooievaars uit Oost-Europa trekken via een andere route 

naar Afrika, ze vliegen via Turkije en Israël naar Oost- en Zuid-

Afrika. In Israël passeren in het najaar altijd weer enorme 

aantallen ooievaars.  

 

De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw 

kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde 

van de Heer. (Jeremia 8:7) 

 



20 augustus – de ooievaar (III) 

 

Ooievaars trekken elk jaar in grote aantallen via Israël naar 

het oosten en zuiden van Afrika (zie ook 19 augustus). De 

ooievaar is echter geen broedvogel in het land van de Bijbel. 

Incidenteel komt er een paar tot broeden, hoewel jonge 

vogels die nog niet gepaard zijn wel in redelijk aantallen  het 

hele jaar door zijn te zien in Israël. 

Psalm 104 wekt de indruk dat de ooievaar in Bijbelse tijden 

wel broedde in Israël. Volgens dit lied bouwden ze hun nesten 

in de ceders of cipressen die groeiden op het Libanon-

gebergte. Dit  zou echter ook om de zwarte ooievaar kunnen 

zijn gegaan. Deze overwegend zwart gekleurde en iets 

kleinere neef van de witte ooievaar broedt namelijk vaker in 

bossen en op berghellingen. Ook zwarte ooievaars broeden 

vandaag niet in Israël, maar dat kan drieduizend jaar geleden 

anders zijn geweest.  

In de maand augustus worden regelmatig zwarte ooievaars in 

Nederland gezien, meestal gaat het om jonge vogels uit Oost-

Europa.   

De Hebreeuwse naam voor ooievaar – die we ook in Psalm 

104 tegenkomen – is chasidah. Dit is afgeleid van  het 

Hebreeuwse woord chesed, dat doorgaans met ‘trouw’, 

‘liefde’, of ‘goedertierenheid’ wordt vertaald. De naam 

chasidah zou teruggaan op de goede zorg voor hun jongen 

waar ooievaars om bekend staan. 

 

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind 

je een toevlucht, zijn trouw is een schild. (Psalm 91:4) 



21 augustus – stinkende gouwe 

 

Van met tot in november kun je de gele bloemen van de 

stinkende gouwe zien. Stinkende gouwe bloeit dus ook nog 

volop in augustus. Het groeit algemeen onder heggen, in 

tuinen en langs bosranden. Stinkende gouwe groeit soms ook 

op  muren. De soort wordt tot maximaal negentig centimeter 

hoog, meestal blijft het echter kleiner. In mijn eigen tuin 

groeit het als een onkruid dat ik op veel plekken moet 

verwijderen. Wat meewerkt bij de verspreiding is dat mieren 

het zaad nogal eens verslepen.  

Stinkende gouwe hoort bij de papaverfamilie. De veerdelige 

bladeren zijn aan de onderkant iets blauwachtig, waar de 

plant goed aan te herkennen is. De plant is verder opvallend 

behaard en de stengels bevatten een oranje-geel sap.  Als je 

een stengel doormidden breekt krijg je dit sap aan je vingers. 

Het geeft vlekken die je niet zo makkelijk kwijtraakt en het 

ruikt onprettig. Er wordt wel eens gezegd dat het sap van 

stinkende gouwe een goed middel tegen wratten zou zijn. 

Vroeger werd dit sap ook gebruikt tegen oogziekten. 

Een oude volksnaam van stinkende gouwe is godsheil. Deze 

naam gaat terug op een legende die vertelt dat de plant zou 

zijn ontstaan uit het bloed van de slangenkop die door de 

Messias verpletterd werd. Het slangenbroed werd het oranje 

sap van de stinkende gouwe. 

 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw 

nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de 

hiel. (Genesis 3:15) 



23 augustus – de buxus 

 

De buxus (semper virens) is een struik die vaak in haagvorm 

wordt aangeplant in tuinen. Buxus is door middel van snoeien 

goed laag te houden. Het is een wintergroene struik, wat ook 

blijkt uit de Latijnse naam: semper virens (altijd groen). 

De buxus wordt ook in kloostertuinen al eeuwenlang gebruikt 

als haag en de symboliek die daarbij hoort is geslotenheid en 

volharding. In de kruidentuinen van kloosters groeien kruiden 

die lustopwekkend zouden zijn, de buxus die deze kruiden 

afschermt zou juist lustwerend zijn.   

Op kerkhoven zou de altijd groene buxus verwijzen naar de 

eeuwigheid.  

Buxustakken worden op veel plaatsen ook gebruikt op 

Palmpasen, de laatste zondag voor Pasen. In katholieke 

kerken worden op deze zondag takjes van de buxus gezegend 

en aan gelovigen meegegeven. Thuis worden deze takjes vaak 

achter een kruisbeeld gestoken. Bij het ontbreken van palmen 

en olijftakken in ons land worden de takjes van de buxus 

hiervoor gebruikt.  

Sinds een aantal jaren is de zogenaamde buxusmot echter 

met een enorme opmars bezig in ons land, waardoor 

buxusstruiken op steeds meer plekken worden kaalgevreten 

en afsterven. Er lijkt niets tegen te doen. Tegen de 

achtergrond van de symbolische betekenis van deze plant kun 

je hier allerlei gedachten bij krijgen. 

 

Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op 

aarde? (Lukas 18:8) 



  

passiebloem 

klaproos 

zonnebloem 

sneeuwbes 



24 augustus – zonnebloemen (I) 

 

Zonnebloemen bloeien van juli tot in oktober, de hoofdbloei 

valt in augustus. Er zijn verschillende soorten zonnebloemen, 

de grote bloemen waar we soms velden vol van zien komen 

oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika en zijn 

drieduizend jaar geleden gedomesticeerd door de 

oorspronkelijke bewoners van die gebieden. In de zestiende 

eeuw werden zonnebloempitten door de Spanjaarden 

meegenomen naar Europa.  

Een zonnebloem kan uit één enkele pit makkelijk worden 

opgekweekt in een achtertuin, voorwaarde voor groei en 

bloei is een goed gedraineerde grond en een plekje in de zon. 

Zonnebloemen kunnen wel drie meter hoog worden en de 

bloem heeft een doorsnede van dertig centimeter.  

Zonnebloemen worden gekweekt voor de zogenaamde 

zonnebloemolie. De zaden kunnen rauw of geroosterd 

worden gegeten, vogels zijn er ook dol op.  

Onvolgroeide planten waarvan de bloemknop nog niet 

geopend is, vertonen zogenaamd heliotropisme: overdag 

draait de bloemknop op zonnige dagen mee met de zon. 's 

Nachts keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. Er 

wordt wel een beeld in gezien van de mens die opziet naar 

het licht, of naar Christus. 

 

Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of 

het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, 

zal hun licht zijn. (Openbaring 22:5) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knop_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heliotropisme


25 augustus – zonnebloemen (II) 

 

Aan de zonnebloem is een oude Griekse Mythe verbonden. 

De zonnegod Apollon liet zijn oog  op Clytia vallen, maar liet 

haar uiteindelijk in de steek toen hij verliefd werd op een 

zekere Leucothea. Uit pure jaloezie bracht Clythia toen de 

vader van Leucothea op de hoogte van deze affaire. Deze 

vader, Orchamus, was zeer ontstemd over dit avontuur van 

zijn dochter, ze was nu immers geen maagd meer. Hij liet haar 

voor straf levend begraven. Clytia zat daarna dagenlang op 

een rots naar Apollon (de zon) te kijken en volgde hem 

voortdurend met haar blik terwijl hij zijn weg langs de hemel 

ging. Uiteindelijk kwijnde ze weg en veranderde in een 

zonnebloem die altijd het gezicht naar de zon wendt.  

Het verhaal over Clytia draait om jaloezie en wraak, maar het 

is ook vaak geïnterpreteerd als een verhaal over toewijding: 

Clytia volgde immers dagenlang met haar ogen de weg van de 

zon langs de hemel. Dit motief  komt op sommige grafstenen 

voor, waar de zonnebloem een symbool is van toewijding: je 

geliefde niet uit het oog verliezen. 

De beweging van de nog niet volledig uitgegroeide 

zonnebloemen (zie ook 24 augustus) in de richting van de 

zon,  wordt veroorzaakt door zogenaamde celstrekking van 

de bloeistengel. Tegen de tijd dat de bloeiwijze zich opent 

verstijft de bloeistengel in de oostelijke stand, de bloemen 

wijzen vanaf dat  moment de hele dag naar het oosten. 

 

Wie liet in het oosten de overwinning dagen, wie heeft de 

bevrijder laten opstaan? (Jesaja 41:2) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Celstrekking


27 augustus – klaprozen (I) 

 

In Nederland groeien drie verschillende soorten wilde 

klaprozen: de grote en ruige klaproos en de bleke of kleine 

klaproos. De eerste twee bloeien in de voorzomer, de laatste 

kan  ook in augustus nog bloeiend worden aangetroffen. De 

grote klaproos is de bekendste van de drie en zie je vaak in 

bermen en op pas aangelegde terreinen groeien.  

Wat veel mensen niet weten is dat alle delen van een 

klaproos, inclusief  het melksap, giftig zijn voor mens en dier. 

De klaproos was vanouds een graanakkerplant in Nederland  

maar kan nu op allerlei plaatsen worden aangetroffen, de 

bloemen groeien altijd op een zonnige plaats. 

Het schijnt dat de slagvelden in Noord-Frankrijk na de Eerste 

Wereldoorlog rood kleurden van de vele klaprozen die 

ontkiemden op de terreinen waar de bodem door de 

gevechten verstoord was en waar zoveel slachtoffers waren 

gevallen. De klaprozen gedroegen zich op deze terreinen als 

pioniersplanten en werden sindsdien een symbool bij de 

herdenking van deze grote oorlog. De kleur rood herinnert 

aan het bloed van alle doden die vielen en de zwarte kern van 

de bloem is een teken van rouw. In  het hart van de bloem is 

bovendien een kruisvorm herkenbaar.   

 

Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij 

schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, 

waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed 

van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 

(Genesis 4:10-11) 



28 augustus – klaprozen (II) 

 

Bloemen van de klaproos zijn geliefd in een veldboeket en 

sommige mensen zien ze graag in hun tuin. Ik heb ze zelf ook 

wel eens proberen uit te zaaien. Een groot ‘nadeel’ van deze 

plant is echter dat de fraaie rode kroonbladeren zo snel 

afvallen, waarna er alleen een grote zaaddoos overblijft. 

Hoe komt het dat de bloembladeren zo snel afvallen? Als 

klaprozen ’s morgens vroeg voor de eerste keer open staan 

worden ze al snel bezocht door hommels die – aangetrokken 

door de mooie bloem - voor bestuiving zorgen. De opvallende 

kroonbladeren lijken daarna echter niet meer nodig om 

insecten aan te trekken, blijkbaar gaat er na de bestuiving een 

‘signaal’ vanuit het vruchtbeginsel naar de bloembladeren dat 

hun taak erop zit. Ze zijn niet langer nodig en kunnen afvallen.  

Als je wat langer van klaprozen in een boeket wilt genieten 

schijn je het volgende te moeten doen: pluk bloemen die nog 

net niet open zijn (ze hangen nog met de hoofden naar 

beneden) en zet ze thuis in een vaas, eventueel samen met 

andere bloemen. Deze klaprozen zullen zich de volgende dag 

openen, als er geen hommels in je woonkamer vliegen blijven 

de kroonbladeren minstens drie dagen aan de bloem staan en 

kun  je er veel langer van genieten dan wanneer je klaprozen 

zou plukken die al open staan en zijn bezocht door hommels. 

In mijn achtertuin werkt dit truckje natuurlijk niet, maar ik 

gun de hommels hun bezoekje.  

 

Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van 

onze God houdt altijd stand. (Jesaja 40:8) 


