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Brandende Liefde

IndePandhofstaatzomersrniddeninhetMariavak
de Lychnis chalcedonica, Brandende Liefde, te stralen
met haar felrode bloemen. Niet voor niets verwijst
de naam lychnis naar het Griekse lychnos, lamp. De
plant komt oorspronkelijk uit Rusland en Siberië en is
sinds eind 16e eeuw als tuinplant in gebruik. Hoewel
in de ons omringende Ianden ook de naam
Brandende Liefdê bekend is (Brennende Liebe,
Burning Love) is de naam Malthezer Kruis
gebruikelijker. Deze naam werd gegeven omdat er
bloemblaadjes in die vorm op de bloem staan.
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Grolmans Utrecht

In het in 2008 verschenen boek Grolmans Utrecht (uitgeverij Thoth,
Bussum) is een tekening van Anthony Grolman opgenomen van de huisjes
in en rondom de kloostergang vèàr de restauratie onder leiding van de
architekt P.J.Cuypers vanaf 1903. Toen zijn ook de oostelijke en zuidelijke
vleugel van de kruisgang afgedekt met een.laag hellend dak, zoals dat nu
nog bestaat. Grolmans vond dat het schilderachtige en interessante van
dit stukje binnenstad verloren ging door deze restauratie.

Levenskracht
O, alleredelst groen,
dat wortelt in de zon
en straalt in louter vrolijkheid,
rond in een wentelend wiel,
ondoorgrondelijk is de heerlijkheid van het aardse:
Omhelsd door de kracht in het hart van hemelse
geheimen
gloei je rood als het ochtendlicht
en vlam je als de gloed van de zon.
Jij, groen,
Je bent omsloten door liefde.
Hildegard von Bingen

We hebben dit jaar een nieuwe folder laten ontwerpen door Diana Unk van
UNKOntwerp. Zij maakte eerder onze uitnodiging voor de Middeleeuwse
Markt tgv van ons 2O-jarige jubileum in 2007. De Engelse veftaling is van
Gerda Cook-Bodegom en de foto's zijn van Claudia Hoejenbos.
Het prachtige resultaat geeft een bijdetijds beeld van de Pandhof maar
verwijst ook naar de middeleeuwse geschiedenis.

Wensenlijst
We hebben een verplaatsingsplan 2009 opgesteld waarbij we ter
versterking van de verschillende thema's de volgende planten goed
kunnen gebruiken:

Voor vak

I ter aanvulling van de gebruiks/nuts- en drachtplanten:
Reseda luteola

Wouw

Voor vak II ter aanvulling van de Mariaplanten:
Salomonszegel Polygonatum odoratum
Voor vak III ter aanvulling van de medicinale planten:

Akkerhoningklaver

Melilotus officinalis
Blauwebosbês VacciniummyrtillusKattendoorn
Ononis spinosa
Ruige Weegbree Plantago media
Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris
Wondklaver
Anthyllis vulneraria

Voor vak IV ter aanvulling van de stinzenplanten en inheemse
bosplanten:

Boswederik

Holwortel
Valse salie

Lysimachia nemorum
Corydalis cava
Teucrium scorodonia

Voor de mediterrane border met mediterrane en bijbelse planten:
Kerstroos
Helleborus Niger
Lelietje der Dalen Convallaria majalis

Voor op het dak van de kloostergang:
H

uislook

Sempervivum tectorum

