
 
 
 
 
SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg9  
 

Deze keer was het gezegde “Je weet wel waar je aan begint maar niet waar je eindigt” duidelijk van toepassing op 

onze woensdagavondwandeling in de Dommelvallei. De oevers van de Dommel waren nog doenbaar maar eens we 

langs de Bolissenbeek optrokken veranderde het in een bramenjungle. 

Maar niet geklaagd we konden genieten van mooie Parnassia’s waar zelfs slobkousen die er niet bij waren lyrisch van 

werden zoals blijkt uit onderstaande reactie: 

 

From: Peter  
  
Parnassia… ik had er nog nooit van gehoord maar o zo mooi !!! 
  
Gr Peter 
 
 
Van: Dirk 
Onderwerp: DE BETEKENIS VAN PARNASSIA ... SCHOONHEID / ONTROERING EN GEVOLGTREKKING 
... DE SCHOOLMEESTER 
 Dag plantenbroeders en –zusters. 
  
Ja inderdaad ik ben weer lang niet op de bijeenkomsten geweest. Ben met pensioen, weet je.... en dan wordt 
alle tijd krap. 
Waarom ik nu mail, dat gaat over HET VERRUKKELIJKE BLOEMPJE PARNASSIA. 
  
Eerder een zeldzaam bloempje,.... doch iedereen heeft het al tientallen keer gezien zonder het te weten, hetzij 
in een bijzonder gestileerde versie en dan nog wel in de kunst. 
  
Wel iedereen kent het wereldberoemde schilderij DE KUS van GUSTAV KLIMMT.... wel dat liefdespaar ??? 
staat en knielt ‘op een afgrond’ die bezaaid is met PARNASSIA. 
  
Bloemen in schilderkunst hebben verborgen betekenissen, de betekenis van parnassia is dubbel en moeilijk 
als symbool terug te vinden. Wanneer je enerzijds het liefdeskoppel??? en specifiek de kus bekijkt... lijkt het 
dat zij innig verstrengeld zijn... doch niets bewijst dat echt ( bekijk o.a. de houding van mevrouw... zij went het 
hoofd af,... hij daarentegen smacht van verlangen en houdt verkrampt haar hoofd vast om te zoenen )... is dit 
dus echt een liefdeskus of een judaskus ( ok gekust wordt er wel wat, maar hoe ). 
  
Het werk is eerder tragisch dan romantisch, kijk ook naar beider lichaamshoudingen en lichaamstaal; 
inderdaad er wordt veel ‘goud’ gebruikt.... maar zoals je weet niet alles wat blinkt is goud.  En in deze versie 
moet je doordenken, je moet doorheen het ogenschijnlijk romantisch ‘harnas’ kijken. 
  



In de literatuur vindt men weinig over dit bloemeke, dan wel dat er dikwijls verwezen wordt naar ‘geestelijke en 
lichamelijke’ emoties. Google verwijst o.a. naar psychiatrische hulplijnen een inrichting heet zelf PARNASSIA. 
VERDER: Parnássia L. [C. Linnaeus], - van Gr. Parnassos, naam van den hoogen berg in Griekenland (±22 
1/2° O.L.; ±38 1/2° N.B.), welke aan Apollo en de Muzen gewijd was en aan welks zuidvoet zich het orakel 
van Delphi bevond. Parnassĭa komt op den Parnassos voor; in de Middeleeuwen noemde men haar gramen 
parnassum, Parnassisch gras. En hierin zitten verwijzingen naar ‘muzen’, berg, orakel,... kort samengevat ‘het 
grote onbereikbare’; de tragiek van het leven. 
  
En als je het liefdespaar met een dubbele bril gaat bekijken komen alzo andere dingen aan het licht. Neen 
collega’s ‘de kus’ is geen ontroerend harmonisch schilderij waarvan passie en lust af straalt, maar is eerder 
een liefdesrelatie met een ‘hoekje’, ontleed verder in het werk ‘wie wil wat, wie wil wat niet’. Inderdaad 
onbereikbaarheid, tragiek en noodlot... waarom geknield waarom op een afgrond... een teloorgaan van een 
liefdesrelatie? een onmogelijke liefde? een schizofrene liefde,... vul zelf maar aan. 
  
Verder is het goed te weten dat Gustav Klimmt een womanizer een vrouwenveelvraat was, hij had een goede 
fysiek om de liefde te bedrijven met al wat vrouwelijk schoon was. In zijn atelier ‘moesten’ steeds vrouwen 
aanwezig zijn ... niet alleen om gezelschap en koffie te zetten, niet alleen als model, maar ook om meer 
rustgevende activiteiten tussen twee ‘verfbeurten’ door. Hij zou daardoor ook een x-aantal kinderen hebben, 
doch in begin 20ste eeuw kon dat nog niet aangetoond worden ( het dna- heeft slechts momenteel een 
tweetal kinderen toegewezen die deel mogen maken van zijn erfenis ). 
Verder is te weten dat deze vrouwenverslingeraar ook een klein ‘ticje’ had, nl... hij is nooit getrouwd geweest, 
hij is levenslang thuis bij zijn mammie en twee zussen blijven wonen. Tussendoor bleef hij een 
schuinsmarcheerder vooral bij vrouwelijke rijk schoon. 
  
En dan kom ik terug op het bloempje dat klatert van schoonheid, dat vertedering opwekt, dat suggestief mooi 
is, dat een zeldzame kracht van verliefdheid uitstraalt ( in vergelijking met een roos ). Ten slotte de 
zeldzaamheid, een kalkgrond, – een muurbloepje ? – ... Zoals het leven is, snakken naar de ultieme 
wederhelft, naar het schone, het knappe, het Adonisachtige, het Venusachtige. Doch de werkelijkheid is 
veelal anders ( kijk bv naar Laydy Di.... en ze knalde tegen een poal in Prijs ). 
Het leven heeft vele dromen op allerlei vlak, de realiteit laat ons dikwijls vloeken. Iedereen wil gebonden zijn, 
de gebondenen willen vrij zijn. En als de KUS van KLIMMT je ‘pakt’ als knapste schilderij, oh wee... 
werkelijkheid achterhaalt je wel. 
  
Kortom KLIMMT was een bospoe... die zich niet wilde binden, wel alleen proeven van het genot en 
levenssappen liet vloeien... en als er moest gekozen worden leek ‘de liefde’ geen gevolg te krijgen in een 
echte relatie... dat durfde hij niet aan. Elke vrouw bleef gewoon een ‘object’ een ‘speeltje’... doch binden. Een 
loser als man die niet onder het juk van mammie en zusjes loskwamen, hoe heet dat complex weer? 
  
ps. tot binnen 14 dagen, en nu ga ik het gras afrijden; de laatste madeliefjes. De symboliek rond 
madeliefjes.... is voor een volgende keer. 

  

Dirk 
  

 

Wat een slobkouswandeling allemaal kan teweegbrengen! 

Volgende week is het volgens ons zomerprogramma de laatste wandeling op woensdagavond. Maar omdat we het 

seizoen in schoonheid wille afsluiten zoals intussen traditie en we daarvoor een geschikte eindlocatie nodig hebben 

doen we er op 4 september nog eentje extra bij. Dankzei Luc kunnen we gebruik maken van het Venlokaal om af te 

ronden en voor de wandeling heeft hij daarenboven een eminente gids weten te strikken die ons alles kan vertellen 

over de natuurprojecten in de omgeving. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 

 

Jan Leroy 

 

Volgende WOENSDAG 28 08 2019 gaan we op verkenning in de omgeving van 

de Begijnenvijvers 

We komen samen om 18:30 op de parking van Begijnenvijvers. 



WE ZAGEN  

Wetenschappelijke naam Naam Familie link 

Cirsium arvense Akkerdistel Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345871 

Lapsana communis Akkerkool Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345823 

Prunus serotina Amerikaanse vogelkers Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345912 

Briza media Bevertjes Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345869 

Artemisia vulgaris Bijvoet Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345913 

Solanum dulcamara Bitterzoet Solanaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345903 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid Lamiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345901 

Succisa pratensis Blauwe knoop Caprifoliaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345865 

Carex panicea Blauwe zegge Cyperaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345925 

Lamiastrum galeobdolon subsp. 
argentatum Bonte gele dovenetel Lamiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345907 

Scirpus sylvaticus Bosbies Cyperaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345906 

Rubus spec. Braam spec. Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345831 

Achillea millefolium Duizendblad Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345830 

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem Caryophyllaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345914 

Valeriana officinalis Echte valeriaan Caprifoliaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345867 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345834 

Ranunculus flammula Egelboterbloem Ranunculaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345876 

Lolium perenne Engels raaigras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345825 

Fraxinus excelsior Es Oleaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345886 

Geum urbanum Geel nagelkruid Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345883 

Holcus lanatus Gestreepte witbol Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345829 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Apiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345849 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel Apiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345844 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Sapindaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345905 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Lamiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345852 

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem Caryophyllaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345840 

Arctium minus Gewone klit Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345918 

Sisymbrium officinale Gewone raket Brassicaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345819 

Luzula campestris Gewone veldbies Juncaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345846 

Sambucus nigra Gewone vlier Adoxaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345885 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345818 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Polygonaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345814 

Galium mollugo Glad walstro Rubiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345896 

Holcus mollis Gladde witbol Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345847 

Arrhenatherum elatius Glanshaver Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345816 

Urtica dioica Grote brandnetel Urticaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345811 

Lythrum salicaria Grote kattenstaart Lythraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345853 

Typha latifolia Grote lisdodde Typhaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345895 

Lysimachia vulgaris Grote wederik Primulaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345862 

Plantago major Grote weegbree Plantaginaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345812 

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje Onagraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345855 

Corylus avellana Hazelaar Betulaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345890 

Equisetum arvense Heermoes Equisetaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345842 

Glechoma hederacea Hondsdraf Lamiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345821 

Humulus lupulus Hop Cannabaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345877 

Ilex aquifolium Hulst Aquifoliaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345887 

Lolium multiflorum Italiaans raaigras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345915 

Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruid Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345833 

Cirsium palustre Kale jonker Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345839 

Hypericum maculatum Kantig hertshooi Hypericaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345858 

Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik Onagraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345900 

Hydrocharis morsus-ranae Kikkerbeet Hydrocharitaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345899 

Impatiens parviflora Klein springzaad Balsaminaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345911 

Crepis capillaris Klein streepzaad Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345838 

Persicaria minor Kleine duizendknoop Polygonaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345892 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers Brassicaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345889 

Hedera helix Klimop Araliaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345917 

Hedera spec. Klimop spec. Araliaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345888 

Centaurea jacea Knoopkruid Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345924 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345902 



Dactylis glomerata Kropaar Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345910 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem Ranunculaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345836 

Bellis perennis Madeliefje Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345872 

Glyceria fluitans Mannagras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345882 

Stellaria uliginosa Moerasmuur Caryophyllaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345880 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Fabaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345856 

Filipendula ulmaria Moerasspirea Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345870 

Agrostis canina Moerasstruisgras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345864 

Myosotis scorpioides 
Moerasvergeet-mij-
nietje Boraginaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345861 

Taraxacum spec. Paardenbloem spec. Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345921 

Parnassia palustris Parnassia Celastraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345868 

Sambucus nigra var. laciniata Peterselievlier Adoxaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345908 

Molinia caerulea Pijpenstrootje Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345866 

Juncus effusus Pitrus Juncaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345919 

Silene coronaria Prikneus Caryophyllaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345835 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien Balsaminaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345875 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw Apiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345909 

Rumex obtusifolius Ridderzuring Polygonaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345848 

Phragmites australis Riet Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345860 

Phalaris arundinacea Rietgras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345893 

Trifolium pratense Rode klaver Fabaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345859 

Festuca rubra Rood zwenkgras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345826 

Galium uliginosum Ruw walstro Rubiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345854 

Betula pendula Ruwe berk Betulaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345897 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345881 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem Ranunculaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345920 

Potentilla indica Schijnaardbei Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345891 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid Hypericaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345817 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren Dryopteridaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345874 

Plantago lanceolata Smalle weegbree Plantaginaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345813 

Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke Fabaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345850 

Carex rostrata Snavelzegge Cyperaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345894 

Cirsium vulgare Speerdistel Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345916 

Rhamnus frangula Sporkehout Rhamnaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345827 

Hieracium laevigatum Stijf havikskruid Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345923 

Chelidonium majus Stinkende gouwe Papaveraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345822 

Poa annua Straatgras Poaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345815 

Juncus acutiflorus Veldrus Juncaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345878 

Rumex acetosa Veldzuring Polygonaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345843 

Linaria vulgaris Vlasbekje Plantaginaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345857 

Stellaria media Vogelmuur Caryophyllaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345820 

Nymphaea spec. Waterlelie spec. Nymphaeaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345898 

Persicaria hydropiper Waterpeper Polygonaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345879 

Achillea ptarmica Wilde bertram Asteraceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345863 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Rosaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345884 

Salix spec. Wilg spec. Salicaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345837 

Trifolium repens Witte klaver Fabaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345845 

Aegopodium podagraria Zevenblad Apiaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345922 

Quercus robur Zomereik Fagaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345828 

Myosotis laxa Zompvergeet-mij-nietje Boraginaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345873 

Alnus glutinosa Zwarte els Betulaceae http://waarnemingen.be/waarneming/view/178345841 

   



LEUKE PLAATJES van Isabelle en Luc 
 
 

 
 
 
En ik die dacht dat ik enkel nog wat waarnemingen zou moeten ingeven en de nieuwsbrieven verzorgen! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De blauwe knoop in al zijn glorie en hij was niet alleen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Parnassia boven en bevertjes onder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De wandeling liep allesbehalve langs 
gebaande wegen deze keer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


