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 Zodra de Koningin met beide gouvernanten 

 in ’t kruidenrijk verscheen, steeg op van alle kanten 

 gejubel en gejuich uit duizend kruidenmonden 

 die uitgelaten blij haar lof en eer verkondden. 

545 Uitbundig klonk ’t alom “Wees welkom, koningin, 

 beschermster van ons rijk en van ons huisgezin.” 

 Al was z’ als koningin veel pracht en praal gewoon, 

 toch was Reinett’ ontroerd door al dit eerbetoon. 

 Gemoed’lijk groette zij haar volk dat langs de wegen 

550 te wachten stond op haar, de Engel van de vrede. 

 Ook beide gouvernanten, de Blauwe Korenbloem 

 en Engelwortel, deelden in de lof en roem 

 van ’t toch zo dankbaar volk, want hadden zij ook niet 

 hun leven veil gehad voor ’t heil van ’t kruidendiet. 

 

555 Aan d’ ingang van het bos, vóór d’ oude toegangspoort, 

 begroetten Bereklauw en Paarse Distel hoofs 

 de Koningin der Kruiden. “Wees welkom, Majesteit,” 

 zei blozend Bereklauw, indachtig nog altijd 

 hoe hij en Paarse Distel, met schroom en neergeslagen 

560 eens zonder lof en eer teruggekomen waren. 

 “Wees welkom, Majesteit, herhaalde Bereklauw, 

 zet op de gouden kroon, dit pand van liefd’ en trouw, 

 door u op ’t spel gezet voor ’t heil van alle kruiden, 

 uw goedheid inderdaad wist ’t monster t’ overtuigen. 

565 Zij siert nu des te meer uw liefdevolle daad, 

 waardoor uw dierbaar volk weer vreê en vrijheid smaakt. 

 In naam ook van dit volk zeg ik oprecht u dank, 

 bestijg nu weer uw troon, regeer weer over ’t land.” 

 Zodra de Koningin en beide eredames 

570 door d’ oude toegangspoort ’t vertrouwd domein betraden, 

 steeg op een luid gejuich uit alle kruidenmonden 

 die hier op haar domein een onderkomen vonden. 
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Boerenwormkruid    

Tanacetum vulgare 

 

Benijd word ik door menig kruid, 

   omdat ik zoveel vrienden tel: 

   een hondje sproeit zijn water uit 

   riekt het mijne geuren fel,  

   en mensen met verstopte blazen 

   nooit lange over pijnen klagen. 

   Wormen die de buik bewonen 

   onbetwist de dood beschoren. 

   Ravezwarte duivelsvrouwen 

   met zijn kruid hun listen brouwen. 

Koekjes met mijn geur doordrongen 

   roemen maag en kindertongen. 

   Uiterlijk straal ik geen pracht,  

   in mijn wezen schuilt mijn kracht: 

   Dom de mens die mij niet acht. 
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Een ‘geestig’ Boerenwormkruid (Reinevaar) 

 

   Wie met wormen zit geplaagd 

   neme gauw wat Reinevaar 

   en ze komen kwispelsteertend 

   uit … dat zal je zelf wel weten. 
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     Nagelkruid 

     Geum urbanum 

 

   Nagelkruid staat aangeschreven 

   als het zegenrijkste kruid, 

   geef het aan gelijk welk wezen 

   en gezondheid straalt het uit. 

   Laat de duivels dan maar razen, 

   knagen aan de wortelstok, 

   rusteloos dit kruid belagen, 

   uit is gauw hun nijd en wrok, 

   immers beten kan ’t verdragen, 

   duivels gaan eraan kapot. 
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   Niets is meer de mens genegen 

   als dit zegenrijke kruid, 

   gun het dan ook al uw zegen 

   eens een ziekte u besluipt 

   langzaam of met plots geweld. 

   Korporaaltje Roederoe 

   raakte eens, door koorts gekweld, 

   uitgeput en levensmoe, 

   in een oogwenk, zo hij meldt, 

   dreef ’t hem weer naar ’t leven toe. 

 

   Niets is immers meer gewijd 

   als dit Benediktenkruid, 

   ga en zoek het wijd en zijd 

   en delf steeds de wortel uit, 

   liefst voordat de zon opgaat. 

   Krachtig is dit amulet: 

   ramp en onheil ’t u bespaart, 

   uit is alle duivels pret, 

   in zijn vruchtjes, rood behaard, 

   draagt het leven, onbesmet.  

 

                                     

    

    


