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         “Omdat u, zo ’t beweert, door wildgroei komt bederven 

 al ’t vruchtbaar akkerland waarop het zo moet werken,” 

 zei Windekind, en zag hoe stoere Bereklauw 

 zijn woede fel verbeet, zijn schermen werden grauw. 

100 Maar Blauwe Korenbloem die spanning voelde groeien 

 zei lief tot Windekind dat hij weer mocht gaan stoeien, 

 bedankte hem oprecht voor wat hij had verteld, 

 zo werd weer in de Raad de goede sfeer hersteld. 

 Ze waren pas alleen en gingen zich beraden 

105 hoe dat ze ’t kruidenland weer veilig konden maken, 

 of in de verte klonk geweeklaag en getier. 

 Een ellenlange stoet van duizend kruiden schier 

 bewoog zich als een lint door akkers en door velden. 

 Ze droegen op een baar een van de vele helden 

110 die door de monsterpoot zo wreed vertrappeld was 

 dat hij als offer viel voor ’t welzijn van zijn ras. 

 Meewarig was ’t om zien die stoet van invaliden, 

 ’t zij kreupel of verminkt door al die herbiciden 

 door ’t monster uitgestrooid op akkers en op velden 

115 om dit gemeen gespuis, de kruiden, te verdelgen. 

 De leidster van de stoet, een Klaproos rood van ’t bloed 

 dat zij vergoten had al vechtend voor haar broed, 

 manhaftig trad naar voor tot voor Reinettes troon 

 en sprak, hoewel ontdaan, dan toch op drieste toon: 
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  Klaproos 

     Papaver rhoeas 

 

   Kleine vaantjes wapp’ren rood 

   langs de veld- en akkerboord 

   aan een groene vlaggestok. 

   Preuts dirkt zich de aarde op: 

   rijpe kleuren, fijne geuren 

   overspoelen veld en wei 

   om de mensen op te beuren, 

   straks komt Ceres weer voorbij. 

 

   Kroon van gouden korenaren 

   lauwert Ceres, d’ oogstgodin, 

   als robijnen sierkoralen 

   prijken daar papavers in. 

   Rank en slank komt zij gereden 

   op haar prachtig leeuwenspan, 

   overal en allerwegen 

   schenkt zij vreugde waar zij kan. 
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   In Flanders fields … 

 

   Kleine rode vaantjes wapp’ren 

   langs de graven veler dapp’ren 

   aan de groene IJzerboord. 

   Pax ligt hier in bloed gesmoord. 

   Rust in vreê gij jonge helden! 

   Op het graf dat u behoedt 

   ongeteld papavers melden 

   schoon was toch hun heldenmoed. 

 

 

                                                
Klaproos (de kleine -) Papaver dubium               Klaproos (de ruige -) Papaver argemone       
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Akkerkool    

Lapsana communis 

  

   Akkerkole is mijn naam 

   ‘k heb voorwaar geen grote faam 

   ‘k ben, zoals men zegt, gemeen 

   en zo scheldt me iedereen. 

   Ronken doet mijn naam dus niet 

   ‘k kan de mensen niet bekoren 

   of tenzij dan in ’t geniep 

   om verzworen borst en tepel 

   laaf’nis met mijn sap te geven. 

     


