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V O O R W O O R D
INEKE STROUKEN HOOFDREDACTEUR

In dit nummerI n h o u d 

Het is dit jaar het Jaar van de Molens, omdat het 
precies zeshonderd jaar geleden is dat de eerste 
poldermolen werd gebouwd. Volgend jaar staat in 
het teken van het religieus erfgoed en 2009 is uit-
geroepen tot het Jaar van de Tradities. Allemaal 
jaren die voor volkscultuur interessant zijn.

Het is tegenwoordig mode om themajaren uit te 
roepen. Wij doen daar ook aan mee. Na het Jaar 
van de Folklore was vorig jaar het circus aan de 
beurt. Nu zijn wij het Jaar van de Tradities aan het 
voorbereiden. Het werkt wel zo’n themajaar. In 
zo’n jaar kun je een thema heel goed in de schijn-
werpers zetten. Net als wij nu in het kader van het 
molenjaar een aantal artikelen over molens in 
Traditie hebben gezet, hebben vorig jaar 573 orga-
nisaties iets in het kader van circus georganiseerd. 
Een thema inspireert dus om er extra aandacht 
aan te besteden.

Jaar van de Tradities

In 2009 organiseren wij, met de landelijke werk-
groepen die zijn aangesloten bij het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, het Jaar van de 
Tradities. Traditie, tijdschrift over alledaagse dingen, 
tradities en rituelen doet daar natuurlijk volop aan 
mee. In dat jaar willen wij artikelen schrijven over 
de tradities en rituelen van vroeger en nu die u 
belangrijk vindt om te documenteren voor latere 
generaties. In 2002 hebben wij u al eens gevraagd 
wat u belangrijk immaterieel erfgoed vond. 
Sinterklaas, beschuit met muisjes, fietsen, koffie 
met een koekje, bruine kroeg, de Nederlandse 
gezelligheid, stamppot, drop, haring en koningin-
nedag scoorden toen hoog.

Help ons

Nu willen wij u dat nog eens vragen: wat zijn de 
belangrijkste tradities en rituelen in Nederland? 
Stuur ons een lijstje met de tien gewoonten en 
gebruiken die u waardevol vindt en die u niet zou 
willen missen. Wij zorgen er dan voor dat u in 
Traditie hierover de komende tijd kunt lezen.

Zo helpt u ons inzicht te krijgen in ons 
 immaterieel erfgoed!

2   Voorwoord
Ineke Strouken

4   Alledaagse dingen
Ineke Strouken

6   Planten met een verhaal
  Plantloretuin

Artina Oppenhuizen

12   Bloemen in de keuken
  Koken met traditie

Artina Oppenhuizen

14   Molen vangen veel wind
  Molens en molenaars in de volkscultuur

Piet de Boer

20  Molens in de kunst
  Gezichtsbepalend element in het landschap

Piet de Boer

24  Puzzel
Ad van Dun

25   Molens op postzegels
  Symbool van Nederland

Albert van der Zeijden

28  Gouden bruiloft van Janus Wanschers en Kaatje Schovers
  Herinnering
  Aaltje Ottema

30  In Godsnaam
  Duizend jaar kloosters

Janneke van der Veer

36  Het kloosterleven
  Broeder Paulus van Adbij Sion

Janneke van der Veer

6 Plantlore
Het woord plantlore betekent ‘wat planten ons te 

vertellen hebben’. Vroeger gebruikte men krui-

den en bloemen tegen ziekten en kwalen. Veel 

mensen wisten hoe ze de planten uit de tuin en 

natuur moesten gebruiken. Wanneer een bepaald 

kruid hielp tegen een kwaal, werd dat mondeling 

doorverteld. 

14 Molens
Dit jaar staat de molen in het middelpunt van de 

belangstelling door het Jaar van de Molens. 

Molens zijn onlosmakelijk verbonden met de 

Nederlandse volkscultuur en de identiteit van 

Nederland. Echter het imago van de molenaar 

was vroeger niet gunstig. Hij zou oneerlijk zijn 

en vrouwen versieren. Op de molen zou het 

 spoken. Daarom zijn er veel volksverhalen over 

molens en molenaars.

20 Molenkunst
Veel molens op schilderijen zijn korenmolens. 

Zowel watermolens met rad, als windmolens met 

wieken zorgden er voor dat het graan gemalen 

werd tot meel. Poldermolens, die onmisbaar 

waren voor de afwatering, werden bijna niet op 

schilderijen afgebeeld. Zij waren te alledaags.

25 Molenpostzegels
In 1932 werd de eerste postzegel met een molen er 

op gedrukt. De postzegel met de molen van Piet 

Mondriaan kwam in 1994 uit. In 2006 kwam in 

de serie ‘unieke alledaagse oer-Nederlandse post-

zegels’ ook een postzegel uit van een traditionele 

Nederlandse molen. Afbeeldingen op postzegels 

zijn bedoeld om in een symbool het land te ver-

beelden. Net als het hoofd van Koningin Beatrix, 

staat ook de molen symbool voor Nederland.

30 Kloosters
Kloosters zijn zelfstandige leefgemeenschappen 

waarin ordebroeders en –zusters wonen, die hun 

leven in dienst stellen van God. Kloosterlingen 

geven hun wereldlijk leven op om te bidden en te 

werken. Het kloosterleven van gebed, ascese en 

dienstbaarheid zou beloond worden met de 

 verlossing na de dood.

36 Broeder Paulus
De monniken van Abdij Sion leven volgens de 

regel van Benedictus, die in circa 530 is opgesteld. 

Dat betekent dat zij volgens drie geloften leven: 

armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Naast 

gebed wordt er gewerkt op Sion. Broeder Paulus is 

verantwoordelijk voor de tuin en is voorzanger.
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Alledaagse Dingen
TEKST: INEKE STROUKEN

Congres Immaterieel Erfgoed
Immaterieel erfgoed staat de laatste jaren zeer 
in de belangstelling. In 2003 nam UNESCO 
een conventie aan, waarin alle aangesloten lan-
den werden opgeroepen zich in te zetten voor 
het zichtbaar maken en promoten van deze 
bijzondere vorm van erfgoed. Maar wat is 
immaterieel erfgoed precies? Hoe maak je het 
zichtbaar en hoe kun je het onder de aandacht 
brengen van een breed publiek? Op donderdag 
4 oktober 2007 organiseert het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur  een congres over 
het immaterieel erfgoed. Deze dag is bedoeld 
voor ieder die zich met volkscultuur, geschie-
denis en erfgoed bezighoudt.

Meer informatie: www.volkscultuur.nl.

Molenkunst in Utrecht
Het Nederlandse landschap is een landschap gemaakt door mensen. Al meer dan duizend jaar worden er bossen gekapt, 
sloten gegraven en meren drooggelegd. Al eeuwenlang bepalen poldermolens de horizon van dit landschap en korenmo-
lens de skyline van de dorpen en steden. De kunstenaars van de Artists for Nature Foundation hebben zich laten inspireren 
door het Nederlandse molenlandschap. 

Het boek Wieken, wind en 

 weidevogels. Molens in het 

Utrechts landschap (Utrecht 

2007) is te bestellen bij De 

Utrechtse Molens / Het Utrechts 

Landschap (030-2205555, 

info@utrechtslandschap.nl)

Jaap Oudes en molens
Vorig jaar was in Volkscultuur Magazine een artikel 
opgenomen met enkele tekeningen van het circus, 
gemaakt door de naïeve kunstenaar Jaap Oudes (1926-
1998). De Alkmaarder Jaap Oudes heeft ook diverse 
tekeningen van molens gemaakt. In dit molennummer 
van Traditie drukken we een mooie tekening af. Voor 
meer informatie over Jaap Oudes en zijn andere 
molentekeningen zie www.dirkenjaapoudes.nl.

Vergeten eten
In de serie fotoboekjes over het dagelijks leven in de 
twintigste eeuw is nu een boekje over eten uitgebracht. 
Naast de vele foto’s die herinneringen oproepen, geeft 
het boekje ook een beeld van de grote veranderingen 
die er in ruim drie generaties hebben plaats gevonden. 
Zo valt bijvoorbeeld op dat wij heel anders over vlees en 
vis zijn gaan denken. Tegenwoordig willen wij niet 
meer weten dat ons biefstukje van een levende koe is 
geweest. Echter nog niet zo lang geleden wilden kopers 
zelf het beest controleren op versheid.

Lizet Kruyff, Cha, Cha, Cha, tja, wat zullen wij eten? 

(Schiedam 2007)

Bloemenastrologie
Bij elke maand hoort een bloem die iets vertelt over de persoon-
lijkheid van degene die onder dat teken geboren is. In het boekje 
Bloemenastrologie kan iedereen ontdekken welke bloem bij hem of 
haar hoort. Zo verzorgt de anemoon zijn planten met liefde en 
heeft de sleutelbloem het liefst een onderhoudsvrije tuin. De roos 
is voor veel volkeren een belangrijk symbool, het viooltje was de 
lievelingsbloem van Napoleon en het volksgeloof vertelt dat kabou-
ters vingerhoedskruid als hoofddeksel gebruikten, 

Girbe Buist, 

Bloemenastrologie (Zwolle 

2007) is te bestellen bij 

KCO (038-4225030, 

aborst@kco.nl)

Kermis kunst
Het kleurrijke kermisfeest met zijn bijzondere sfeer 
van lichtjes, romantiek, kleurenrijkdom, spanning en 
sensatie bracht tal van kunstenaars er toe deze in 
woord en beeld te willen vatten. Het boek Nu weer de 
kermis gloeit met duizend lichten is een bloemlezing van 
gedichten en schilderijen met het thema kermis. Het 
boek is samengesteld door de dichter Bert Bevers.

Nu weer de kermis gloeit met duizend lichten, Kermis in de 

poezië is voor lezers van Traditie met korting voor € 18,50 

te bestellen (030-2760244 en www.volkscultuur.nl).

Edgar Tijtgat, La Baraque Uit: Carrousels et Baraques (1919)

Volkscultuurfoto’s
Fotograaf Jan Stads werkt veel voor het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. Inmiddels heeft hij veel 
foto’s over volkscultuurthema’s gemaakt. Deze foto’s zijn 
te bestellen via zijn website www.pix4profs.nl/
fotodatabase/volkscultuur.

Schilderij: Toekomst? Ari Stolk
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Langs de waterkant groeien oeverplan-
ten. De gele lis, ook wel varkensbloem 
genoemd, vanwege zijn zaden waarmee 
je met een lucifer als pootjes een varken-
tje maakte. Kalmoes, met zijn zoete geur 
en ook biezen, waarmee je leuk vlecht-
werk kunt maken. Bijna in het water 
groeit het waterdrieblad of waterklaver, 
een waterplant die in Nederland al in de 
zestiende eeuw voorkwam, en waarvan 
het gedroogde blad onder andere als sur-
rogaat voor tabak gebruikt werd. Hoewel 

de locatie van de boerderij uit 1913 
dateert, is de tuin sinds drie jaar beplant 
met volksplanten, soorten die lang gele-
den ook in tuinen stonden of in het wild 
groeiden en die door de mensen werden 
gebruikt om hun waardevolle werking.

Omdat er zoveel planten met verhalen 
zijn, ontstond het idee om de tuin ter 
bezichtiging open te stellen. De tuin is 
het waard, de vele verhalen ook. Planten, 
kruiden, struiken en bomen, ze vertellen 

ons veel, zelfs heel veel. Veel kennis over 
de planten kreeg ik vroeger door de bio-
logielessen op school. Over doodgewone 
planten, zoals de paardenbloem, leerde 
je dat het witte sap giftig was en gebruikt 
werd om wratten weg te halen. Als kind 
blies je de pluisjes van de uitgebloeide 
bloem weg. Het aantal pluisjes dat over-
bleef, duidde op het aantal kinderen dat 
je later zou krijgen. Er waren ook meis-
jes die geloofden dat uit de richting waar 
de zaadjes naar toe waaiden, hun vrijer 

zou komen. Dit soort wetenswaardighe-
den leerden we echter niet op school 
maar van onze ouders en andere oudere 
mensen.

Kennis verdwijnt
's Zomers of in het voorjaar plukte je 
madeliefjes en maakte er een bloem-
kransje van. Of je sneed van fluitenkruit 
een fluitje. Een aapje maakte je met een 
madeliefje in de steel van een paarden-
bloem. Jongens én meisjes, die speelden 
dat ze volwassen waren, rookten de lis-
dodde als sigaar. Van riet een bootje 
maken is voor velen nog heel herken-
baar. Deze knutselweetjes raken echter 
steeds meer op de achtergrond. 

Ik wist van mijn moeder dat je een 
hondsdrafblaadje op een brandnetelprik 
kon doen. Daarom groeit de plant 
meestal bij de brandnetel, vertelde ze 
vroeger. Als je even niet oplet dan 'draaft' 
hondsdraf als een 'jonge hond' door je 
tuin. Mijn vader kauwde soms op een 
wilgentakje tegen hoofdpijn en in mijn 
groeileeftijd kreeg ik gemalen zoethout 
tegen maagpijn. Ook deed mijn moeder 
op een nacht een kruidnageltje in mijn 
zere melkkies. Met deze natuurlijke 
geneesmiddeltjes was zij opgegroeid. 
Maar deze kennis wordt niet meer over-
gedragen van de ene generatie op de 
andere.

Plantlore
Het woord plantlore komt in oude krui-
denboeken voor en het betekent, 'wat 
planten ons te vertellen hebben'. Onze 
voorouders kenden deze verhalen. Over 
volksgeneeskunst is veel geschreven. 
Wanneer je in verhalen over planten en 
kruiden uit oude kruidenboeken geïnte-
resseerd bent, kun je veel te weten 
komen over hoe de mensen vroeger hier-
mee omgingen. Planten werden voor 
consumptie en als medicijn gebruikt. 
Het zelf maken van kruiden en planten 
tegen ziektes, kwalen en verwondingen 

is voor ons bijna verleden tijd. Dat is met 
name het geval als er bijgeloof bij komt 
kijken. Wanneer een bepaald kruid 
baatte, dan werd dat vroeger mondeling 
doorverteld en een enkele keer opge-
schreven. 

Volksgeneeskunst in de 
Oudheid
De Grieken waren de eersten die het 
gebruik van kruiden en planten op 
schrift stelden. De kennis over het 
gebruik van planten en kruiden gaat wat 
West-Europa betreft ongeveer terug tot 
het begin van de jaartelling. Het is aan-
doenlijk om te lezen wat Plinius in de 
eerste eeuw na Christus schreef over art-

sen en wat die zieke mensen voorschre-
ven. Allerlei medicijnen (lees: planten en 
kruiden) werden voor veel geld aange-
smeerd. Hij beschreef niet alleen de 
planten voor de geneeskunde, maar 
stelde ook dat organen en/of ledematen 
van dieren werden gebruikt tegen allerlei 
kwalen en ziektes. 

PLANTLORETUIN 

Planten met een verhaal
TEKST EN FOTO’S ARTINA OPPENHUIZEN

Het is een mijmerdag. Dat kun je soms zo hebben. De tuin is mooi en vol met kleuren. Er 

leven ook veel soorten insecten en vlinders. We lopen door de tuin, over de paden en langs 

de waterkant van de vijver, waarin vis woont. 

Vroeger maakten kinderen kransjes van de bloemen van de madeliefjes, waarbij ze met de nagel een spleetje in de steel maakten om er het volgende bloemetje 

in te  steken. 

In 1718 verscheen bij François Halma een atlas van 

Fryslân waarin kaarten van alle grietenijen waren 

opgenomen. De maker van die kaarten, Bernardus 

Schotanus à Sterringa (1639-1704), maakte 

samen met de Groninger burgemeester Menso 

Alting enkele reconstructies van het landschap in 

vroeger tijden. Op een kaart van Oud Friesland, 

tussen de middelste mond van de Rijn en de Eems, 

waarin plaatsen uit de Romeinse tijd zijn aangege-

ven, beeldde hij ook het Briette Kroed (de Friese 

naam) af. Hij verwijst naar de naam die Plinius aan 

deze plant gegeven zou hebben, Herba Britanica. 

Als Nederlandse naam noemt hij Water Patich en 

hij zette er bij dat in de zeventiende eeuw botanici 

de plant Hydrolapathum noemden.

Men neemt aan dat het bij de Herba Britanica om de waterzuring of de Oeverzuring gaat. In het huidige 

Fries heet deze plant Brittekrûd of het Hantsjeriis. De wetenschappelijke naam is Rumex hydrolapathum.  

Het woord plantlore betekent 

'wat planten ons te vertellen hebben'.  
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Een voorbeeld hiervan is een tong van 
een hond. Deze werd gebruikt tegen een 
beet van een hond. Een slangenbeet 
werd behandeld met een dode slangen-
kop. Wanneer men vroeger gebeten werd 
door een dolle hond, dan ging men daar 
meestal aan dood. Hondsdolheid komt 
bij ons bijna niet meer voor en boven-
dien is de medicatie dermate verbeterd 
dat men er niet meer aan sterft. Blijkens 
beschrijvingen kwamen slangen- en 
hondenbeten vroeger vaak voor. Men 
komt ze in ieder oud kruidenboek tegen. 

Veranderingen in de 
negentiende eeuw
In het supermarktloze tijdperk leefde 
men van de opbrengsten van de tuin of 
van planten uit de omgeving waar men 
woonde. In de stad zorgde de markt dat 
er dagelijks voedsel werd aangevoerd. 
Hoe armer men was, des te meer maakte 
men gebruik van de eigen tuin en de 
natuur. Op het eigen stukje grond werd 
'het nuttige met het aangename' ver-
enigd. De tuin was ook de eigen apo-
theek. Dokters woonden in de stad, ver 
weg van de boerderij. Daarom probeerde 
men zoveel mogelijk zelf geneeskruiden 
te kweken. 

Later, in de negentiende eeuw, kwam er 
verandering in de tuinaanleg op het plat-
teland. Er ontstond onderscheid. 
Tuinarchitecten, gevraagd door de rijken, 
gingen zich er mee bemoeien. Je kon 
drie types tuinen onderscheiden. De tra-

ditionele boerentuin, met een bloemperk 
in de voortuin en een moestuin en krui-
dentuin achter de boerderij. De geometri-
sche tuin, met palmhaagjes aangelegd in 
neoclassicistische stijl. Die vond je bij de 
rijken. En dan was er de landschapstuin, 
voor de zeer rijken met een groot stuk 
grond en met een weidse aanblik. Luxe 
beplanting kwam in opmars door een 
bloeiende economie. Boeren, die in de 
steden hun handel goed konden verko-
pen, kwamen bijvoorbeeld met een 
pioenroos thuis, die men in de voortuin 
plantte. Dit was een teken van welstand.

De arme mens had alleen planten en 
kruiden uit de eigen tuin en de natuur 
ter beschikking. Dat maakte inventief. 
Door eeuwenlange ervaring en uitwisse-
ling van verhalen en kennis, wist men 
wat goed en slecht was. De kennis over 
het gebruik van planten tegen ziektes 
was groot. Wanneer een onbekende plant 
hielp, dan ging dit als een lopend vuurtje 
door het dorp. Mensen hadden veelal 
dezelfde planten in de tuin, doordat tuin-
goed werd doorgegeven of geruild. 
Wanneer een kruid baatte tegen een of 
andere ziekte of kwaal, dan plantte men 

het in de eigen tuin. Zo kon je in elke hof 
kamille, salie, goudsbloem, lievevrouwe-
bedstro, oostindische kers, sint jans-
kruid, vlierbes en nog veel meer vinden.

Huislook beschermt tegen 
bliksem
Het bijgeloof was vroeger, toen men heel 
erg afhankelijk was van de natuur, groot. 
Men geloofde dat er geen blikseminslag 
zou plaats vinden zolang er huislook op 
het dak groeide. Huislook (sempervivum 
tectorum) is een bergplant en kan daarom 
goed tegen droogte en hoogte. In de 
Romeinse tijd noemde men het ook wel 
barba Jovis, wat betekent: baard van 
Jupiter. Bij sommige soorten huislook zit 
er tussen het blad iets vezelachtigs of 
harigs. Jupiter, was net als de Germaanse 
god Donar of Thor, de god van het 
onweer. 

Een Friese folklorist, H. Heidinga, 
schreef dat hij en anderen een blaadje 
huislook op een zere vinger deden. Ze 
kauwden ook op het slijmerige blad, dat 
fris, en flauw smaakte. Het zou een 
wond helen en het tandvlees versterken. 
In de Middeleeuwen werd het blad van 
huislook ook gegeten om de ingewanden 
te reinigen. Het sap werd veel gebruikt. 
Men deed het op zere ogen en smeerde 
er plekken met eczeem mee in. Het blad 

moest wel in de vroege ochtenduren 
worden geplukt. Overigens geldt dat voor 
veel planten en kruiden, omdat de 
inhoudsstoffen dan optimaal zijn. De 
bladeren van huislook bevatten na de 
nacht organische zuren, die overdag ver-
bruikt worden. Die zuren hebben een 
helende werking.

Het giftige monnikskap 
Er zijn veel giftige planten. Vroeger wist 
men precies welke dat waren. Ten tijde 
van de Romeinen werden veel gifplanten 
gebruikt. Men beweerde dat wat dieren 

niet aten, juist goed kon zijn voor de 
mens. Gif met gif (urtica urens) bestrij-
den was een probaat middel. Men sprak 
van similia simlibus curentur (het zelfde 
met hetzelfde genezen). Vergiftigingen 
waren niet ongewoon. Monnikskap, de 
bloem lijkt op een kap van de monnik, 
werd door Cleopatra gebruikt nadat ze 
was bedrogen door haar geliefde. Hij 
werd erdoor gedood. Plinius daarentegen 
schreef over het kruid balis, een plant uit 
Griekenland, die mensen weer tot leven 
kon wekken.

Herophilus, een beroemde Griekse 
geneeskundige, beschreef dat sommige 

planten heilzaam werkten als men erop 
trapte. Het blad van de oude plant weeg-
bree (plantago major), werd als voetzool 
gebruikt door Romeinse legereenheden, 
die een voettocht moesten maken. 
Plantago betekent ‘voetzool’. Het kruid 
beschermt voeten tegen blaren en won-
den. Het kruid wordt ook wel weverblad 
genoemd, omdat wanneer je aan het 
blad trekt er draden (‘zenuwen’) tevoor-
schijn komen. 

Paardenbloem om vocht af te 
drijven
De paardenbloem (taraxacum officinale) 
stond onder meer bekend om zijn vocht-
afdrijvende werking. Dronk men thee 
van het blad, dan moest men plassen als 
een paard. In sommige streken werd de 
bloem daarom pisbed genoemd. Dronk 
men dagelijks een aftreksel van de paar-
denbloem, dan raakte men zijn overma-
tig vocht kwijt. Zo werd taraxacum een 
geneeskrachtige plant. Hij kreeg het toe-
voegsel officinale. Het latijnse woord 
 officina betekent onder andere apotheek 
of kantoor. In apotheken bereidde men 
zalven, tincturen en theeën van planten 
en kruiden. 

De paardenbloem noemde men ook wel 
leeuwentand. Het gekartelde blad lijkt op 
de tand van een leeuw, vond men. In 
sommige streken noemt men de plant 
molsla. De gele bladeren die onder mols-

Een oud gezegde is: ’Drink Brunel en Pimpernel, dan sterft men niet zo snel’.

Maria gaf de kleine Jezus borstvoeding. Er vielen 

druppels melk op de mariadistel en dat is nu nog 

zichtbaar. Zo komt deze plant aan haar naam.

Men kan het blad en bloem van de oostindische kers door sla mengen, dat maakt een kleurig geheel. 

Kauwen op het blad zou mond en tandvlees versterken. Van deze plant werd haarwater gemaakt, het 

zou de haargroei bevorderen.

Een vlierstruik plantte men bij de stal 

om het vee te behoeden tegen ziektes en 

boze geesten.
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hopen zaten, waren minder taai en kon-
den gemakkelijk gegeten worden. 
Konijnen eten graag het blad van de 
paardenbloem, daarom noemt men de 
plant ook wel konijnenplant. 

In Nederland komen meer dan tweehon-
derd soorten paardenbloemen voor, 
wereldwijd zijn er maar liefst twaalfhon-
derd soorten. In de twintigste eeuw ont-
dekte de onlangs overleden bioloog D.
T.E. van der Ploeg uit Sneek in Fryslân 
een nieuwe soort paardenbloem. Die 
werd taraxacum officinale ploegiï 
genoemd. 

Oostindische kers om 
van te smullen 
Oostindische kers (tropaeolum majus), 
een kruipende plant met mooie oranje 
en gele bloemen, die later kleine kersjes 
worden, noemt men ook wel klimmer-
tjes of kruipertjes, pastoorklimop of kap-
pertjesplant. De zaden werden als kap-
pertjes gegeten. Zijn oorsprong ligt in 
Peru en niet in Oostindië. Vanwege zijn 
peperige smaak is men de plant naar 
Oostindië gaan noemen. Peper kwam uit 
Oostindië. 
Oostindische kers werd, zegt men, door 
het Romeinse leger dat ten strijde ging, 
gebruikt bij veldslagen. Men zag in de 
vorm van de bloem een helm en in de 
bladvorm een schild, wat zou bescher-
men. Bij een eventuele overwinning 
werd een krans van de plant in een 
boom gehangen opdat men kon zien 
wie de veldslag gewonnen had.

De wetenschap over planten heeft later 
ontdekt dat het kruid een anti-bacteriële 
werking heeft. De bloem van de oostindi-
sche kers lijkt op een kievitskopje met 
zijn topje achterop de bloem. In 
Friesland noemt men de plant daarom 
de ljippetop of kievitsbloem. 

Waterzuring bij mondkwalen
Een oud verhaal van Plinius, uit het 
begin van de jaartelling, gaat over de 
Friezen die kennis van kruidengenees-
kunde hadden. De Romeinen waren 
gelegerd in een legerplaats ergens in 
Germanië. In die streek was er slechts 
één zoetwaterbron om uit te drinken, 
maar wie daaruit dronk zou binnen twee 
jaar zijn tanden verliezen en ook de 
kracht uit zijn kniegewrichten kwijt 
raken, zo ging het verhaal. Men noemde 
die kwaal, stomacae en sceltyrbe.

De Friezen attendeerden de Romeinen 
echter op de plant herba britannica. Deze 
plant bleek te helpen bij peesontsteking, 
mondkwalen en keelontsteking. Het sap 
werd uit de wortel geperst en dat 
gebruikte men. Het is niet met zeker-
heid te zeggen of de naam ontleend is 
aan Britannia of dat het anders zit. 
Waarschijnlijk was het de nu nog 
bekende waterzuring.

Lieve-vrouwe-bedstro voor 
kraamvrouwen
Lieve-vrouwe-bedstro heeft een lieve 
geschiedenis. Het kruid werd in de acht-
tiende en negentiende eeuw in matrassen 
gedaan. Vooral kraamvrouwen lagen op 
zulke lieve-vrouwe-bedstromatrassen. Zij 
zouden gezond blijven en niet sterven aan 
de kraamvrouwenkoorts. Bovendien rook 
het gedroogde kruid lekker en kon men er 
goed door slapen. De geur van cumarine, 
een inhoudstof van de plant, die ook in 
grassoorten zit, komt bij droging vrij en 
ruikt als vers hooi. Lieve-vrouwe-bedstro 
was ook goed tegen vlooien. Deze plaag-
geesten houden niet van de geur.

Als de goudsbloemen (calendula officinalis) 
in bloei staan is er zon. Onze voorouders 
gebruikten de goudsbloem als barometer. 
Bij een regenachtige dag blijven de bloe-

men dicht, is het zonnig dan gaan ze hele-
maal open. Echter, men kon de klok er op 
gelijk zetten, om vier uur ’s middags slui-
ten de goudsbloemen hun bloemen. 
Goudsbloemen werden gebruikt bij oog-
klachten, ter bestrijding van schimmels en 
vrouwenziekten. 

Kalmoeswortel werd op kermissen ver-
kocht als lekkernij, omdat de smaak wat 

zoet is. Men at hem ook bij spijsverte-
ringsklachten. Kleine kinderen kregen 
een stukje kalmoeswortel bij het door-
breken van de eerste tandjes. Kalmoes 
werd veel verkocht door kwakzalvers die 
vroeger op de jaarmarkten en kermissen 
kruidendrankjes en zalfjes verkochten 
voor elke kwaal.

Smeerwortel heeft een 
helende werking
Smeerwortel (symphytum officinale) is 
genoemd naar de slijmstof die in de wor-
tel zit. Het is de inhoudsstof die slijme-
rig aanvoelt. Vroeger smeerde men de 
wortel op botbreuken en kneuzingen. 
Door de helende werking van het slijm-
stof heelt een wond prima. Later is ont-
dekt dat er veel eiwitten in de slijmstof 
zitten die beschadigd weefsel snel doen 
genezen. Schippers en boeren waren 
vroeger hun eigen dokter. Wanneer er 
verwondingen waren, gebruikten ze het 
gekneusde blad van de smeerwortel.

Veel verhalen over de ui
Er zijn nog genoeg mensen die bij ver-
koudheid een rauwe ui op het nacht-
kastje leggen tegen een verstopte neus. 
Onze voorouders deden het ook al, want 
het hielp.

Alle loken, zoals daslook, look-zonder-
look, bieslook en knoflook, werden vroe-
ger gebruikt tegen hartkwalen. Men 

vond in de zwavelachtige oliehoudende 
stof een geneeskrachtige werking. In de 
plantlore speelden bieslook, sjalot 
(allium ascalonicum) en prei (allium por-
rum) een zelfde rol als knoflook en ui 
(allium cepa). Alleen de rijken konden 
zich knoflook (allium sativum) veroor-
loven, maar toen de omgangsgebruiken 
in hogere kringen om meer verfijning 
vroegen, is de status van knoflook door 
zijn specifieke geur gedaald. Ook dieren 
werden met knoflook ingesmeerd om ze 
vrij te houden van galklachten en mis-
kramen. Knoflook werd gewoonlijk niet 
gekookt, men kauwde op de rauwe 
 teentjes.

Over de kracht van uien gaan veel verha-
len. Zo zouden jonge meisjes vroeger op 
14 februari vier uien ieder een naam van 
een bekende of geliefde geven. De uien 
legden ze bij de kachel. De ui die het 
eerst uitliep, wees daarmee de naam van 
de toekomstige echtgenoot aan.

Ook zou men met uien de natte of droge 
maanden voor het komende jaar kunnen 
voorspellen. Tijdens kerstnacht, vóór de 
mis, nam men twaalf uienschillen met 
de namen van de maanden en strooide 
men op iedere schil evenveel zout. Na de 
kerkdienst onderzocht men de schillen. 
Die waarin het zout nat geworden was, 
voorspelde de natste maand. 

Een aardig vrijersgebruik met knoflook 
kende men in het oude Drenthe. 
Wanneer een huwbare jongen de hand 
van een meisje aan de vader vroeg, kon 
hij aan het voedsel zien of hij welkom 
was. Stonden er wortelen met aardappe-
len op tafel, dan hoefde hij niet meer 
terug te komen. Kreeg hij koffie en een 
of andere meelspijs, dan werd hij een 
huisvriend. Maar kreeg hij eierkoeken 
met knoflook, dan dacht men dat hij de 
ideale schoonzoon zou worden. ▪

Voor meer verhalen over planten is een 
bezoek aan de plantloretuin de moeite 
waard. Voor meer informatie: 
www.degoedehoop.nl

De Latijnse naam is Sempervivum tectorum en betekent: ‘de onsterfelijke der daken’. Huislook is een verzamelaar van water, elk regenbuitje blijft bewaard in zijn 

gezwollen bladeren. Daarom kan het plantje goed tegen droogte. 

Van de paardenbloem moet men plassen als een paard. Vroeger zag men landerijen vol staan met deze 

plant. Veel boeren willen ze niet meer in hun grasland, omdat dieren ze niet eten. Daarom spuit men de 

planten dood.

Als kind ging je de zaadpluisjes van de paardenbloem blazen om te zien uit welke richting je vrijer zou 

komen. 

Grijs haar kleurde men vroeger met salie.
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Kleurige en gezonde sla Wat heb je nodig:
• krop sla
• oostindische kers
• bernagiebloemen
• kroonblaadjes van de goudsbloem
• majoraanbloem
• lavendelbloem
• dille
• bieslook
• lavas
• hysop
• daslook of look-zonder-look
• amandelolie
• yoghurt
• mosterd
• azijn
• olie
• suiker

Maak de krop sla schoon en doe die in 
een glazen schaal. Pluk een handje vol 
oostindische kers (radijssmaak), berna-
giebloemetjes (komkommersmaak), 
kroonblaadjes van goudsbloem (ietsje 
zoete smaak), majoraanbloem en een 
theelepel lavendelbloem (die met de lila 
kleur). Daarnaast een beetje van de krui-
den: dille, bieslook, lavas, hysop en das-
look, of look-zonder-look. Doe dit alles 
door de droge sla. Maak een sausje van 
drie eetlepels amandelolie, een eetlepel 
yoghurt, een theelepel mosterd en ietsje 
azijn, zout en suiker. Giet dit over de 
gekleurde vrolijke sla. 

Deze sla is nog gezond ook. De bloemen 
die gebruikt zijn voegen een stukje 

gezondheid toe. Zoals bijvoorbeeld de 
oostindische kers, die een stof heeft met 
een anti-bacteriële werking. 
Goudsbloemblaadjes hebben een desin-
fecterende stof in zich en de loken zijn 
goed voor het cholesterol gehalte. Hysop 
is prima voor de slijmvliezen. 

Soep van 
oostindische kers

De oostindische kers is heel geschikt om 
te gebruiken in de keuken. Zowel de 
bloemen, als de bladeren en de vruchten 
kunnen gebruikt worden. De oostindi-
sche kers is lekker in salades, bij kaas- en 
aardappelgerechten. De bloemen kun-
nen ook gegeten worden als snoepje. 
Hierbij het recept van een bijzondere 
soep.

Wat heb je nodig:
•  100 gram bladeren en stelen van de 

oostindische kers
•  30 gram vruchten van de oost-

indische kers
• 60 gram boter
• 1 ½ liter bouillon
• 40 gram bloem
• ¼ dl room
• 1 ei
• enkele rode bloemetjes
• peper
• zout

Was de bladeren, vruchten en stelen van 
de oostindische kers voorzichtig en 
smoor deze in de helft van de boter. Voeg 
de bouillon toe en laat het even zachtjes 
doorkoken. Giet de bouillon door een 
zeef en wrijf alles er zo veel mogelijk 
door heen. Maak van de overige boter en 
bloem een roux en verdun deze met de 
bouillon. Laat de soep 5 minuten zacht-
jes koken tot ze gebonden is. Neem de 
pan van het vuur, klop het ei los met 
room en roer die met de fijngesneden 
bloemetjes door de soep. Breng de soep 
op smaak met peper en zout.

Sint Janskruidolie

Wat heb je nodig:
• bloemen van sint janskruid
• amandel- of zonnebloemolie

Sint Janskruid staat rond 24 juni prach-
tig in bloei. Dat is de dag van de heilige 
Johannes de Doper. In de volksmond 
wordt het kruid ook hertshooi of hard-
hooi genoemd. Die naam wijst op het 
slechte hooi, dat uit de harde stengel ont-
staat. Pluk de bloemetjes vóór het heetst 
van de dag, als de dauw eraf is. Doe ze 
dan in een kleine weckfles of jampot met 
olie, het liefst amandelolie, maar zonne-
bloemolie kan ook. De bloemen moeten 
onder de olie staan. Zet de pot in de zon. 
Na een aantal weken is de olie rood. 

In de plantlore wordt het verhaal verteld 
dat de rode kleur staat voor het bloed van 
de onthoofde Johannes de Doper. Deze 
olie is geneeskrachtig en wordt een 
 officinalis genoemd, een woord dat van de 
apotheek betekent. De olie wordt gebruikt 
bij verwondingen, zoals een snijwond en 
ook bij littekenpijn na operaties. Hij kan 
ook ingenomen worden tegen gewrichts-
pijn, door iedere morgen een theelepel 
in te nemen. Het blijft wel oppassen met 
dit kruid, want paarden die het kruid 
eten en in de zon staan, kunnen ernstig 
ziek worden. In de bloembladeren zit 
een merkwaardige stof, die men 
 hypericine noemt. Ze lost op in chloro-
form met een dieprode kleur, die sterk 
fuoriseert.

Eigen 
hoestdrank

Wat heb je nodig:
• hondsdraf
• hysop
• hoefblad
• tijm
• venkel
• heemst

Om een verkoudheid met nare hoest-
buien tegen te gaan, kunt u preventief de 
volgende kruiden plukken. Een handvol 
hondsdraf, paar takjes hysop, drie bladen 
klein hoefblad, vier takjes tijm (liefst 
wilde), twee takjes venkel, en drie 
heemstblaadjes met drie bloemetjes. Dit 
alles doet u in een stenen theepot. Giet 
er kokend water op (even laten ontborre-
len) en laat de thee een uur staan. 
Daarna filtreren en iedere dag een flinke 
kop ervan drinken. Dit houdt u ongeveer 
drie weken vol. Uw lichaam heeft zich 
dan gewapend tegen akelige indringers. 
De slijmvliezen zijn door deze kruiden 
versterkt. ▪

Veel succes!

KOKEN MET TRADITIE

Bloemen in de keuken
TEKST ARTINA OPPENHUIZEN

Bloemen in de eigen tuin zijn een genot om naar te kijken. Ook is het een rijkdom om ze 

mooi tot een bloemstuk te schikken. Maar bloemen zijn ook goed te gebruiken in de 

 keuken. Bijvoorbeeld om ze in soep of sla te verwerken of er olie of hoestdrank van te 

maken. Hierbij enkele recepten met groente en bloemen, als het kan uit de eigen tuin.

Goudsbloem

Oostindische kers

St. Janskruid

Hoefblad
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In het verleden waren korenmolens 
belangrijke leveranciers van meel voor 
brood: het belangrijkste onderdeel van 
de dagelijkse maaltijden vóór de intro-
ductie van de aardappel. Aanvankelijk 
maalden mensen graan met handmo-
lens. Zwaar werk en veel minder effi-
ciënt dan malen met grote zware stenen 
in een wind- of watermolen. 

Standerdmolen 
het oudste type
De vroegste gegevens over molens date-
ren uit de Middeleeuwen. Toen werden 
de eerste molens gebouwd. De toren- en 
standerdmolen zijn de oudste typen 
molens die gebruikt werden om graan te 
malen. De standerdmolen was lange tijd 
ook het meest voorkomende type in 
Nederland. De naam is ontleend aan de 
standerd of standaard. Een dikke verti-
cale eiken balk door het hart van de 
molen, die verankerd was in een pirami-
devormige balkconstructie. Door deze 
balk kon men de bovenzijde van de 
molen oftewel het molenhuis in zijn 
geheel draaien en zo de wieken op de 
wind zetten. De mogelijkheid om de 
molen te kunnen draaien was absolute 
noodzaak in Nederland, waar de wind-
richting variabel is. 

Deze standerdmolen is overgeleverd in 
tekeningen, schilderijen, maar ook op 
drinkglazen uit de zeventiende eeuw. 
Deze zogenaamde molenbekers werden 
gebruikt door de stedelijke elite om een 
drinkspel mee te spelen. In plaats van 
een steel en voet hebben deze bekers een 
metalen of zilveren miniatuur molen. 
Men vulde de beker met wijn en blies op 
het tuitje om de wieken in beweging te 
brengen. De deelnemer moest nu zo 

snel mogelijk de wijn opdrinken, zodat 
het glas of de metalen beker leeg was als 
de wieken stopten. Vervolgens was de 
volgende deelnemer aan de beurt. Was 
de drinker te laat, dan keek men op het 
molenklokje. Het aantal uren dat het 
klokje aangaf, was ook het aantal glazen 
dat de drinker moest nuttigen voordat hij 
de beker door mocht geven aan een 
andere speler. De bewaard gebleven 
bekers zijn altijd standerdmolens. Vaak 
is de molen versierd met figuurtjes die 
de molentrap opklimmen met een zak 
graan of die in de deur van de molen 
staan toe te kijken. Tot in de negentiende 

eeuw werden deze luxe bekers vervaar-
digd om dit liederlijke spel te spelen, 
maar ook als siervoorwerp om mee te 
pronken.  

Het imago van de molenaar
Het leven op de standerdmolen was 
minder liederlijk dan het spelletje doet 
vermoeden. De molen was een bedrijfs-
ruimte met twee verdiepingen. Op de 
bovenste verdieping maalden de stenen 
en onder werd het meel opgevangen in 
zakken. De molenaar woonde niet op de 
molen. Hij had vaak een huis naast zijn 
bedrijf of gewoon in het nabijgelegen 
dorp. In de molen zelf was daar geen 
ruimte voor. Die werd geheel ingenomen 
door het gaffelwiel, varkenswiel, grote 

spil, ronsel en de voormolen en achter-
molen. 

De molenaar was in de Middeleeuwen 
niet de eigenaar van de molen. Hij 
werkte voor een edelman die de molen 
gebouwd had. Dat betekende ook dat als 
de molen voor reparaties stil stond de 
eigenaar de molenaar een tegemoetko-
ming betaalde. Zelfs over de wind kon de 
molenaar niet zomaar beschikken. Het 
windrecht legde men vast in een ‘wind-
brief’ waarin de rechten en plichten van 
de molenaar stonden. De molenaar 
betaalde daar een jaarlijkse windpacht 

voor. Tot de Franse tijd een heerlijk recht 
dat door edellieden en overheden uitge-
geven mocht worden. In de Franse tijd 
zijn de heerlijke rechten afgeschaft 
(1798). Door de afschaffing van wind-
recht en dwangmalerij - men mocht zijn 
graan maar bij één aangewezen molen 
laten malen - kon iedereen die voldoende 
geld had in principe molenaar worden. 
In de praktijk bleven overheden, zoals de 
stad Amsterdam, lange tijd nog jaarlijks 
drie gulden innen voor het recht op wind 
als een soort belasting. Pas bij de nieuwe 
grondwet van 1848 behoorde het belasten 
van de wind definitief tot het verleden.

Logisch dat de graanmolenaar vóór de 
achttiende eeuw vaak een belangrijke 

positie had naast burgemeester en gees-
telijkheid. Tegelijkertijd was de molenaar 
vaak een buitenstaander. De molen 
stond buiten de bebouwde kom en de 
molenaar kwam vaak oorspronkelijk niet 
uit het dorp. Deze dubbele positie van de 
molenaar en zijn molen kom je ook 
tegen in volksverhalen, moppen en uit-
drukkingen. In de volksverhalenbank 
geeft de zoekopdracht ‘molen’ en ‘mole-
naar’ dan ook tientallen treffers. 
Eerlijkheidshalve moet wel gezegd wor-
den dat het hier in veel gevallen om 
molenverhalen gaat die identiek of bijna 
identiek zijn, maar wel in verschillende 
verzamelingen zijn beland. Uit de verha-
len van de zestiende tot begin twintigste 
eeuw komt het beeld naar voren van 
oneerlijke molenaars die samenspannen 
met de duivel. De vrouw van de mole-
naar is een heks en de molens zijn plaat-
sen waar het spookt en allerlei zaken 
gebeuren die niet door de beugel 
 kunnen.

Oneerlijke molenaars in 
moppen
De veronderstelde oneerlijkheid van de 
molenaars had te maken met de regeling 
dat een deel van het graan, het maalloon, 
voor de molenaar was. Na het malen leek 
het of er minder in de zakken zat. Men 
kreeg minder meel terug dan de zakken 
graan die men had gebracht. Dit voedde 
het wantrouwen tegen de molenaar. Zou 
hij meel verdonkeremanen? Uit de 
zeventiende eeuw zijn een aantal mop-
pen overgeleverd over de spreekwoorde-
lijke oneerlijkheid van molenaars.

Uit het boek De geest van Jan tamboer of 
uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende 
ionkheydt van Jan Pietersz. Meerhuysen 
(1659) komt de volgende mop over mole-
naars (volksverhalenbank TAMB179). 
Een molenaar woont in het ene dorp en 
maalt op een molen in een ander dorp. 
Hij is in beide plaatsen zeer geliefd. Na 
zijn dood krijgen de dorpelingen ruzie 

over de plaats waar de molenaar begra-
ven moet worden. Men besluit tot een 
compromis. Het lijk wordt op een wagen 
gezet met twee paarden ervoor. De mole-
naar zal begraven worden op het kerkhof 
waar de paarden stoppen. De paarden 
gaan op weg, maar blijven niet bij een 
van de kerkhoven staan. Ze stoppen bij 
de galg. Dit verhaaltje suggereert dat 
molenaars oneerlijk zijn, maar ook dat 
men dit moeilijk kon controleren. 

In hetzelfde boek komt de mop over 
molenaars in Engeland voor (volksverha-
lenbank TAMB140). In Londen is het de 
regel iedere eerste van de maand een 
dief op te hangen. Als er geen dief voor-
handen is op die datum, wordt de oudste 
molenaar opgeknoopt om toch de wet uit 
te voeren. Moest men de oneerlijke 
molenaars dan allemaal oppakken en 
naar de galg brengen? In een mop uit de 
verzameling van dichter Aernout van 
Overbeke (1632-1674) wordt dit probleem 

Molens vangen veel wind
MOLENS EN MOLENAARS IN DE VOLKSCULTUUR

TEKST PIET DE BOER

Dit jaar staat de molen in het middelpunt van de belangstelling door het Jaar van de 

Molens. Molens zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse volkscultuur en de 

 identiteit van Nederland. Welke betekenis hadden molens in het dagelijks leven van mensen 

en hoe veranderde de betekenis van molens aan het einde van de negentiende eeuw?

Molens stonden meestal buiten het dorp en waren een dankbaar onderwerp voor spookverhalen.

Jan II van de Velde (circa 1593-1641), Landschap met standerdmolen (zomer 1617) 

Collectie: Rijksprentenkabinet (Amsterdam)

Molens komen veel voor in verhalen 

en moppen.
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aangesneden. Mop nummer 880 gaat 
over de vraag of er tegen de oneerlijkheid 
van de molenaars iets te doen is. Helpt 
straffen wel? ‘Paulus seyde dat hij ver-
wondert was dat Goosen, de meulenaer, 
soo out geworden was. R.: ‘Hoe soo?’ ‘ 
Omdat hij een meulenaer en daerom 
noodsaeckelijck een grooten dief was.’ R. 
‘Daer seg ick niet tegen, maer souw men 
se al hangen die staelen, soo was ’t 
ambacht haest bedorven.’ Het is dus vol-
gens R. onmogelijk om het probleem 
van de oneerlijke molenaars op te lossen. 
Het zou ook niet praktisch zijn, want je 
houdt niemand over om het graan te 
malen en de molen te bedienen.

Magische molens
Molens waren in de ogen van mensen 
wonderlijke werktuigen. Met stromend 
water of wind werden, via een ingewik-

keld samenstel van raderen, assen en 
wielen, loodzware stenen in beweging 
gebracht. De kracht van molens had 
bijna iets bovennatuurlijks, iets godde-
lijks. Men geloofde dat molens daarom 
ook in de hemel voorkwamen. In de hel 
ontbraken molens. God had de duivel 
een molen onthouden. Deze was 
daarom, om te malen, aangewezen op 
aardse molens. Een aantal molenverha-
len handelen daarom over duivels die 
molenaars overhalen hun ziel te verko-
pen. In ruil daarvoor zorgt de duivel dat 

de wieken altijd draaiden of hij bouwde 
in één nacht een hele molen. 

In het Limburgse verhaal De molenaar en 
de duivel sluit een molenaar een pact met 
de ‘gevallen engel’ en verdient daardoor 
veel geld. Na vijfentwintig jaar komt de 
duivel, zoals afgesproken, de ziel van de 
molenaar halen. De listige molenaar 
vraagt de duivel hem een mogelijkheid 
te bieden om onder die belofte uit te 
komen. Hij beweert de duivel een 
opdracht te kunnen geven, die hij niet 
kan uitvoeren. De zelfverzekerde duivel 
stemt toe. De molenaar laat hem eerst 
twee praktische klussen opknappen, die 
hij zelf niet kan klaren. Hij laat hem 
zand van meel scheiden, normaliter een 
onmogelijke klus voor de molenaar, en 
twee nieuwe molenstenen halen. De dui-
vel denkt gewonnen te hebben, maar 
dan laat de molenaar een wind en vraagt 
de duivel die te pakken. De duivel ver-
liest alsnog de weddenschap en de mole-
naar kan zijn rijkdom en ziel behouden 
en hoeft niet voor de duivel te gaan wer-
ken.

Hekserige molenaarsvrouwen
Vaak scharrelde niet alleen de duivel bij 
de molen rond, maar verschenen er ook 
heksen. Verhalenverzamelaar C. Bakker 
tekende in 1911 in Noord-Holland het ver-
haal op over zo’n spookmolen (volksver-
halenbank CBAK 446). De spokerijen 

zijn zo erg dat de molenaar ’s nachts niet 
durfde te malen. Een nieuwe knecht was 
nieuwsgierig, bleef in de molen waken 
en bakte ondertussen pannenkoeken. 
Er verscheen een grote zwarte kat. De 
knecht wist de kat met een bijl een stuk 
van de poot af te hakken. De afgehakte 
kattenpoot veranderde in een mensen-
hand met vingers. De volgende ochtend 
bleek de molenaarsvrouw gewond te zijn 
aan haar hand. Zij was de heks die 
’s nachts kwam spoken. De reden was 
dat ze in een huis wilde wonen in plaats 

van in de molen. Haar man de molenaar 
was volgens haar rijk genoeg om een 
huis te kopen.

Ook onschuldige voorbijgangers werden 
slachtoffer van molenaarsvrouwen alias 
heksen. Volgens de overlevering stond er 
aan het einde van de negentiende eeuw 
een spookmolen tussen Schipluiden en 
Delft (volksverhalenbank BoekV160). 
Je kon niet langs de molen zonder dat de 
wagen stil bleef staan, de dieren 
 verdwenen of mensen te water raakten. 
Voor hulp moest men naar de molenaars-
vrouw. Zodra deze zich er mee 
bemoeide, stopte de spokerij. De 
 conclusie was dat de molenaarsvrouw 
een heks moest zijn. 

Losbandige molenaars
Molenaars heulden niet alleen met de 
duivel en waren getrouwd met heksen. 
Ze hielden er ook een discutabele seksu-
ele moraal op na, volgens de volksverha-
len en –liederen. In de bundel Onder de 
groene linde. Verhalende liederen uit de 
mondelinge overlevering. Deel 2. Liederen 
over ontluikende liefde, werving, vrijage en 
zwangerschap (Amsterdam 1989) van 
liedverzamelaar Ate Doornbosch is een 
aantal van deze seksliederen te vinden. 
De knecht, molenaar of één van zijn 
zoons vrijt met een mooi meisje, maar 
wil niet de gevolgen hiervan dragen. De 
vrouwen worden als ze zwanger zijn ver-

laten. Soms loopt het echter goed af voor 
de jonge moeder en trouwt de molenaar 
met het meisje. Zoals in het lied ‘Daar 
was laatst een molenaarszoon’. De tekst 
van het lied gaat over een ongewenste 
zwangerschap. De zoon van de molenaar 
is de schuldige, maar ontkent alles. Door 
een list weet het meisje hem toch tot 
trouwen te dwingen.

De gebeurtenissen spelen zich af in een 
molen. De jonge molenaarszoon ziet 
door het ‘moolengat’ een meisje. Hij 
vraagt haar binnen om ‘onder het maelen 
van grof en fyn’ een glaasje wijn te drin-
ken. Ze gaat mee naar boven en ‘Sy 
waren seer verblyd, Maer het duurde een 
korte tyd’. Het meisje wordt dik en bevalt 
na negen maanden en een dag. De mole-
naarszoon ontkent alles en probeert het 
meisje af te schepen. Daarop verzint zij 
een list en legt het kind ‘proper gebakerd’ 
in het bed van de molenaarszoon. Als die 
moe van zijn werk thuiskomt, horen hij 
en zijn moeder het baby’tje huilen.

‘Hy zei: wel drommels wat is dat,
Van myn moolen, by myn zoolen, 
Hy zei wel drommels wat is dat, 
Het huilt gelyk een jonge kat;

Zyn moeder die kwam boven gezwind, 
Sprak: wel jonge, neen, het is een kind, 
Nu zit gy met een blok aen ’t been, 
Gy hebt een kind en de meid ‘er geen. 

Doe moest hy ook nog terstond
Van zyn moolen, by myn zoolen,
Doe moest hy ook nog terstond
Zoeken dat hy de Moeder vond.
Maer zy wou hem niet ontslaen
Of hy moest belooven gaen,
Maer zy wou hem niet ontslaen
Of zy moesten trouwen gaen.’

In het tiende en laatste couplet volgt de 
moraal:

‘Oorlof Moolenaers, voor ’t lest,
Van je moolen, by myn zoolen,
Oorlof Moolenaers, voor ’t lest,
Ziet ik raed nu maer ten best.
Hebt gy een jonge meid bemind,
Trouwt dan haer maer heel gezwind,
Hebt gy een jonge meid bemind
Anders brengt ze jou het kind.’

Molenaars hadden ook de naam seks 
belust te zijn. In het Antwerps liedboek 
uit 1544 staat bijvoorbeeld het lied Er was 
een meisje vroeg opgestaan. Een mole-

naarsknecht hoort dat een meisje een 
afspraak maakt met haar vrijer, nadat 
deze haar beloofd heeft met haar te trou-
wen. De vrijer geeft het meisje een ring 
als teken van zijn belofte. De molenaars-
knecht is echter eerder bij het meisje 
haar huis en klopt aan. Het is midden in 
de nacht en het meisje ziet niet dat het 
de vrijpostige molenaar is. De vrijer die 
even later komt, wordt niet binnengela-
ten. De volgende dag ontdekt ze haar 
vergissing. Ze ligt naast de molenaar. De 
vrijer komt de ring terughalen en daar-
mee neemt hij ook zijn trouwbelofte 
terug. Hij zegt: 

‘Gheeft mi minen rinc met haesten snel
Ic sie aen u bruyn oochskens wel
Ghi en zijt gheen maecht ghebleven.’

Dan volgt de moraal:

‘Ghi ionghe meyskens doch voor u siet
En gheloof die ionghe molenaers niet
Si souden u haest bedrieghen’.

Molen moppen
In de zeventiende eeuw werd de seksu-
ele moraal van de molenaars ook in de 
vorm van een mop minder verbloemd 

Molenbekers werden gebruikt om een drinkspel 

mee te spelen.

Zilveren molenbeker (17de eeuw)

Collectie: Simon van Gijn (Dordrecht)

Foto: Marco de Nood (Dordrecht)

De molenaar had een slecht imago. Herman Breckerveld (1595-1673), Landschap met standerdmolen (circa 1624/25)

Collectie Rijksprentenkabinet (Amsterdam)

Molenaars hadden het imago van 

oversekste dieven.
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aan de orde gesteld. Zoals ‘Van de vry-
ster die haer billen liet’. Het verhaaltje 
staat in het driedelige werk van 
Meerhuysen: De geest van Jan Tamboer 
(1659). Een jonge vrouw ziet een molen 
heel snel draaien en is verbaasd dat dat 
kan met zo weinig wind. Ze vraagt het 
de molenaar en die vertelt haar dat de 
molen gebild is. (Billen is het scherpen 
van de molenstenen.) Hij voegt er aan 
toe dat zij ook wel sneller zou zijn als ze 
gebild zou zijn. Dat wil het onervaren 
meisje wel en betaalt de molenaar om 
haar te billen (beslapen) (volksverhalen-
bank TAMB182). 

Een mop uit Friesland, opgetekend in 
de jaren zestig van de twintigste eeuw, 
refereert ook aan de veronderstelde laak-
bare seksuele mores van molenaars. 
Een man wil koster worden, maar weet 
niet zo gauw de vraag van de dominee te 
beantwoorden, die hem een soort 
 examen afneemt. Dominee: ‘Wie is de 
vader van Cham als Noach drie zonen 
had: Sem, Cham en Japhet. De man 
vraagt het aan zijn vrouw. Die stelt een 
wedervraag. ‘Als de molenaar drie 
zonen heeft Jan, Piet en Klaas, wie is 
dan de vader van Klaas? De domme 
man spoedt zich terug naar de dominee 
en roept dat de dorpsmolenaar de vader 
van Cham is (volksverhalenbank 
CJO35218). 

Dat de molenaar ook wel eens het slacht-
offer is in dit soort verhaaltjes blijkt uit 
een negentiende-eeuws verhaaltje uit de 
collectie Boekenoogen (volksverhalen-
bank CBOEK333). Drie studenten vrijen 
heimelijk met de vrouw van de mole-
naar. Ze sluiten een weddenschap af wie 
het het dichtst bij de molenaar durft te 
doen. De eerste vrijt met een baal meel 
er tussen, de tweede vrijt met haar 
slechts gescheiden door een raam. De 
derde student wint. Hij doet zich aan de 
molenaar voor als arts, die zijn vrouw 
komt genezen en weet zo op de mole-
naar in te praten, dat deze toestaat dat de 
student met de vrouw vrijt terwijl de 
molenaar toekijkt.

Vrouwenhoofden vervangen
De molen was echter niet alleen een 
plaats waar de liefde bedreven werd. Het 
was in liederen ook een plaats waar 
‘oude’ vrouwenhoofden gemalen werden 
om te vervangen door nieuwe jeugdige 
exemplaren. De molen was dus een plek 
waar vrouwen een verjongingskuur kon-
den ondergaan. Lustucru of Jean 
Tangous trad op als molenaar om vrou-
wenhoofden te ‘hermalen’. Dit alles tot 
genoegen van de echtgenoten. Het 
thema zou in de zeventiende eeuw tot 
grote bloei komen. Willy L. Braekman 
verklaart dat in Hier heb ik weer wat 
nieuws in d’hand als een mannelijke 

 reactie op het toenemende ‘betweterige 
feminisme’ van die tijd. De molenaar 
was net als de smid of de bakker de 
ambachtsman die vrouwenhoofden ver-
nieuwde om ze meer te laten voldoen 
aan de mannelijke wensen ten aanzien 
van vrouwen. In (Vlaams) Brabant stond 
zo’n molen in de tweede helft van de 
achttiende eeuw. De titel van het lied uit 
die tijd luidde: Kluchtjen van een Windt-
Molen, die in Brabant gemaeckt is, waer op 
datmen de Vrouwen en Dochters hermaekt 
die vol gebreken zijn (Duinkerken 
[1800-1825]). 

‘Een meulder in Brabant,
Kan u-lieden nu vermaelen, playsant,
Voor die hebben veel quaelen,
spoet u naar dat landt’

(. . .)

Veel sijnder op den wech,
Vrouwen en dochters mede,
’t Is soo gelijck ick segh,
Van ’t landt als uijt de stede,
Veel meyskens, vuyl en vet,
Siet-men door den meulen rucken, soo 
net,
Die springen op twee krucken,
Worden recht geset’

In het tweede kwart van de achttiende 
eeuw was de hoofden malende molen 

nog actueel. In de negentiende eeuw 
verdwijnt dit literaire thema. Al is er 
ook nog een lied waar niet de molen, 
maar de stoommachine hoofden maalt. 
Aan het eind van de negentiende eeuw 
liep het belang van de molens en de 
positie van molenaars terug. De komst 
van stoomenergie maakten molen en 
molenaar overbodig. Daarmee ver-
dween ook de molenaar uit de volks-
verhalen. Moderne verhalen en 
 moppen over molenaars zijn zeldzaam.  

Van bedrijfsgebouw naar 
monument
Molens bleven in Nederland wel 
bestaan, maar fungeerden niet meer als 
economisch belangrijke bedrijven. 
Molens werden erfgoed. Monumenten 
met een historische betekenis. 
Nederland heeft op dit moment nog 
zo’n 1.100 monumentale molens. De 
meeste molens staan in Zuid-Holland 
(ruim 220). De meeste watermolens 
staan in Limburg (56). Het gaat bij de 
1.100 molens zowel om poldermolens 
die water uit polders malen, als om 
industriemolens en ‘gewone’ graan-
molens. 
Dat Nederland een echt molenland is 
gebleven, komt vooral door de strijd 
tegen het water, die met molens is 
gevoerd, schrijft de Stichting De 
Hollandsche Molen op haar website en 
niet zozeer door het aantal molens in 
Nederland. 

De droogmakerijen van de zeventiende 
eeuw spreken sterk tot de verbeelding 
en de polders zijn nog steeds trekpleis-
ters voor toeristen en dagjesmensen. 
Ook de industriemolens langs de Zaan 
zijn topattracties. In de zeventiende 
eeuw was dit het grootste en modernste 
industrieterrein van Europa. De molens 
in de Zaanstreek zaagden hout, fabri-
ceerde papier, olie, mosterd en verfstof-
fen. De fabrieken van de Gouden Eeuw 
worden door Nederlanders en vooral 
buitenlandse toeristen nu bewonderd 
om hun landschappelijke schoonheid 
en als historische overblijfselen uit een 
bloeiperiode in de Nederlandse geschie-
denis. Het zijn monumenten geworden 
van de Nederlandse cultuur samen met 
klompen, tulpen en kaas. 

De Hollandsche Molen
Vanaf het eind van de negentiende eeuw 
daalde het aantal molens. Lange tijd leek 
de molen tot uitsterven gedoemd. 
Grootschalige productie, zoals in fabrie-
ken was niet mogelijk in molens. Pas 
met de oprichting van de vereniging de 
Hollandsche Molen in 1923 begon men 
oog te krijgen voor deze bedrijfsgebou-
wen en probeerde men daadwerkelijk 
molens te behouden. Het waren voor-
aanstaande lieden zoals J. Kalf van het 
Rijksbureau van de Monumentenzorg, 
A.W. Weissman van de Bond 
Heemschut, P.G. van Tienhoven van de 
Vereeniging tot behoud van 
Natuurmonumenten en F.A. Hoefer van 
het Nederlands Openluchtmuseum, die 
het initiatief namen. Typerend voor de 
veranderde waardering van molens, was 
de nadruk die de vereniging op het land-
schappelijke belang van de gebouwen 
legde. Bovendien moesten de molens 
volgens de vereniging uit oogpunt van 
‘cultuurbehoud’ beschermd worden, 
schrijft Amber Struyk in haar artikel 
‘Tussen toekomst en verleden’ in het 
Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum 
1997. Wat was een Nederlands landschap 
zonder draaiende molen vroeg men 
zich af? 

Niet iedereen zag toen al het nut van 
molenbehoud in. Schrijver Herman de 
Man noemde de Hollandsche Molen een 
‘mallemeulenbeweging’. Molens konden 
wat hem betreft zonder enig esthetisch 
bezwaar worden gesloopt. Als de molen 
geen functie meer had, moest hij ver-
dwijnen. Hij leek gelijk te krijgen. Het 
aantal molens daalde snel vooral na 1945. 
In 1943 waren er nog meer dan 1.400 
molens, maar na de Tweede 
Wereldoorlog ging het rap omlaag naar 
ongeveer 1.000 molens in 1958. 
Dieptepunt waren de jaren zeventig toen 
het aantal onder de duizend kwam. 
Daarna steeg het aantal weer langzaam. 

De kentering kwam vooral door betere 
subsidiemogelijkheden en de grote 
inspanning van monumentenzorg bij 
het restaureren van molens na 1975. 
Struyk spreekt zelfs van een ‘stroomver-
snelling in het molenbehoud’. Het suc-
ces is te danken aan de nieuwe betekenis 
die molens kregen in het dagelijks leven. 
Het zijn niet langer productiemiddelen, 
maar gebouwen met een museale 
waarde. Deze ‘musealisering’ van de 
molen heeft de windmolen een tweede 
leven gegeven in Nederland. Het aantal 
molens stijgt nog steeds en er worden 
zelfs nieuwe ‘oude’ molens gebouwd. 

Het grote voorbeeld daarvan is de hoog-
ste molen in Nederland die in Schiedam 
staat en gebouwd is om een destilleerde-
rij van elektriciteit te voorzien. De 
fabriek gebruikt deze molen om het 
bedrijf te koppelen aan de roemruchte 
historie van de jenevernijverheid in 
Schiedam. De Hollandse Molen zette 
deze molen wel op haar website, maar 
met de aantekening dat het hier om een 
‘vermomde’ molen gaat. Het is ‘een 
moderne molen in een ouderwets jasje’. 
Voor het bedrijf heeft de molen waar-
schijnlijk wel grote betekenis. Het roept 
het beeld op van een bedrijf dat zijn wor-

tels heeft in de Gouden Eeuw. Deze 
imponerende molen is daar het symbool 
van. Om de molen niet teveel te laten 
detoneren met de omgeving en de 
andere jenevermolens in Schiedam wer-
den onder andere afspraken gemaakt 
over de snelheid waarmee de wieken 
mochten draaien. De molen moest 
 passen in het landschap. ▪

Meer informatie: www.jaarvandemolens.nl 
en www.verhalenbank.nl.

Molens waren een belangrijke energiebron. Ze hielpen ons in de strijd tegen het water en zorgden voor meel om brood te bakken. 

Reinier Zeeman (1623-1664), Molens bij de Raampoort in Amsterdam (vóór 1656)

Collectie: Rijksprentenkabinet (Amsterdam)

De Hollandse Molen zet zich vanaf 1923 in 

voor het behoud van molens.
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In de catalogus is voornamelijk plaats 
voor de kunstzinnige uitbeeldingen van 
molens in Nederland. De titel Meesters en 
Molens verwijst naar de originele benade-
ringswijze die de samenstellers hebben 
gekozen. Kunsthistorici verzamelden de 
afbeeldingen en lieten molinologen 
(molendeskundigen) kijken hoe realis-
tisch die afgebeelde molens zijn. De 
voorzitter van de Vereniging De 
Hollandsche Molen, Leo Endedijk, 
schreef het overzichtsartikel bij de cata-
logus. 
 
Onderdeel van het landschap
De beroemdste molen - de molen van 
Wijk bij Duurstede van Jacob van 
Ruisdael - hangt niet op de tentoonstel-

ling. De stenen meelmolen staat wel in 
de fraaie catalogus, maar bleef in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Deze 
molen bepaalde lange tijd het kunsthis-
torische beeld van de Nederlandse 
molen. Veel molens op schilderijen en 
tekeningen zijn, net als de stenen molen 
van Ruisdael, korenmolens. Zowel 
watermolens met rad, als windmolens 
met wieken zorgden dat er meel was om 
brood van te bakken. Deze molens ston-
den aan de rand van de stad of op de 
stadsmuur. Veelal waren het standerd-
molens, het oudste type molens in 
Nederland. Een molen waarvan het hele 
molenhuis op de wind gezet kon worden 
via een grote zware verticale balk: de 
standerd. 

De molens zijn vaak een klein onderdeel 
van het landschapschilderij. Van Ruisdael 
is nog steeds een landschapsschilder, 
geen molenschilder. Voor kunstenaars 
waren windmolens aantrekkelijke gebou-
wen omdat ze luchten en landschap met 
elkaar verbonden. Het waren daardoor 
aantrekkelijke ‘beeldelementen’ in het 
platte landschap. Vooral op de schilde-
rijen uit de zeventiende en achttiende 
eeuw is dat duidelijk te zien.   

Strijd tegen het water
Opvallend is wel dat poldermolens nau-
welijks zijn afgebeeld. In de zeventiende 
en achttiende eeuw waren molens onmis-
baar voor het droog houden van de 
Nederlandse poldervoeten. Het inklinken 

van grond en het droogleggen van veen-
meren was niet mogelijk zonder molens. 
Aanvankelijk werden daarvoor ook wel 
rosmolens met paarden of handmolens 
gebruikt, maar de windmolen maakte het 
werk een stuk gemakkelijker. De strijd 
tegen het water kreeg door de droogleg-
ging van verschillende binnenmeren, 
zoals de Purmer, Schermer, Wormer en 
Beemster, een andere dimensie. 

De molens met schepraderen zorgden 
dat het waterpeil niet te hoog, maar ook 
niet te laag werd. Afgebeeld zijn ze ech-
ter nauwelijks. Het zou komen doordat 
de polders te ver buiten de stad lagen of -  
en dat lijkt waarschijnlijker - er geen 
interesse was voor deze industrieland-
schappen van de zeventiende eeuw. Een 
vergelijking met de hedendaagse wind-
molens voor elektriciteit is dan frappant. 
Tegenwoordig zijn er weinig schilders 
die deze modern vormgegeven molens 
als kunst waarderen. Horizonvervuiling 
is het voor sommigen. Onze molenhisto-
rie en het grote aantal nog draaiende 
oude molens spelen daarbij wellicht een 
rol. In Denemarken worden tientallen 
procenten van de energie door moderne 
windmolens opgewekt. In Nederland 
niet meer dan een paar procent.  

Pas bij de schilders van de Haagse 
school, zoals Johan Hendrik 
Weissenbruch en Paul Gabriël, komen 
poldermolens veelvuldig voor op schilde-
rijen. In de negentiende eeuw daalt het 
aantal molens in Nederland. De molen-
energie wordt vervangen door stoomma-
chines en dieselmotoren. De schilders, 
die ter plekke in de trant van de impres-
sionisten schilderden en tekenden, 
beeldden ook dit verval af. De Eendracht 
op Texel van Floris Vesters en De twee 
invaliden van Paul Gabriël zijn daar 
voorbeelden van. De vervallen molen 
paste wonderwel bij de romantische 
schilderkunst van de negentiende eeuw. 
Het is ook kunst voor de kunst (l’art pour 
l’art) en het leven rond de molen wordt 
dan ook nauwelijks meer afgebeeld. 

Dagelijks leven bij de molen
Op de zeventiende en achttiende-eeuwse 
werken is het dagelijks leven bij de 
molen wel een onderdeel van het 

 schilderij. De kleine figuren geven niet 
alleen de schaal aan binnen het schilde-
rij, maar geven ook een indruk van het 
leven bij de molen. Op sommige afbeel-
dingen zie je een molenaar of knecht 
een zak met graan de molen in dragen. 
Op het schilderij Riviergezicht met 
 standerdmolen op bastion (1644-1645) van 
Jan van Goyen zijn scheepslieden bezig 
 zakken meel of graan bij een molen 
langs een rivier te laden of te lossen. 
Volgens de molinologen is dit een 
 realistische voorstelling. Molens werden 
vaak bij water gebouwd om makkelijk 
graan en meel te kunnen  vervoeren. 

Opvallend is dat nergens op de expositie 
een interieur van de molen te zien is. 
Molenaars bij de malende stenen zijn er 
niet. Dat terwijl het schilderen van interi-
eurs van woonhuizen en kerken in de 
zeventiende eeuw toch een belangrijk 
genre was. Daar moet wel bijgezegd  
worden dat molens geen woonhuizen 
waren. Met name dan de koren- en indu-
striemolens. Het was een werkplek. De 
molenaar woonde in een huis bij de 
molen of zelfs verder weg in het dorp. 
Een enkele uitzondering daargelaten 
natuurlijk, zoals te zien is bij Molen de 
Meiboom van Cornelis van Hardenbergh 

Molens in de kunst
GEZICHTSBEPALEND ELEMENT IN HET LANDSCHAP

TEKST PIET DE BOER  FOTO’S UIT: MEESTERS EN MOLENS

In drie musea hangt dit jaar de tentoonstelling Meesters en molens. Van Rembrandt tot 

Mondriaan. De tentoonstelling geeft een beeld van de molen in het landschap, steden en 

het dagelijks leven van de Nederlanders. Daarnaast is een deel van de tentoonstelling inge-

richt met de technische kanten van het molenbedrijf en de nieuwste ontwikkeling: het ont-

staan van windmolenparken voor de energievoorziening.

In de negentiende eeuw wordt de molen minder belangrijk door de opkomst van stoommachines en 

 dieselmotoren. Sommige schilders legden het verval van molens vast, zoals de wiekloze Molen de 

Eendracht bij Den Hoorn op Texel van Floris Vesters (1903).

Collectie: Stedelijk Museum De Lakenhal

Op het schilderij Riviergezicht met standerdmolen op Bastion uit 1644-1645 van Jan van Goyen (1596-1656) is het lossen of laden te zien. Het huis naast de 

molen is het molenaarshuis. Particuliere collectie
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uit de negentiende eeuw (circa 1825). De 
Utrechtse stellingmolen is op de begane 
grond en eerste verdieping bewoond. 
Dat is te zien aan de grote vensters die in 
de molenromp zijn aangebracht.

In poldermolens werd vaak wel gewoond. 
De achtkantiage bovenkruiers maalden 
water uit de polder. De molenaar was in 
dienst van het polderbestuur of water-
schap en verdiende met het malen van 
water zijn brood. Het karige loon vulde 
hij aan met de visvangst. Tijdens het 
malen stroomde het water door een soort 
gang naar de sloot. De molenaar ving 
met een net de palingen, die met het 
water mee zwommen. Voorbeelden van 
vissende molenaars zijn op de schilde-
rijen echter niet te vinden. Wel vissende 
hengelaars in bootjes of op de kant van 
het water, maar deze figuurtjes lijken 
toch meer ‘menselijke stoffering’ van het 
landschap te zijn. Kortom het dagelijks 
leven van de molenaar is dus niet op 
schilderijen en tekeningen in beeld 
gebracht. Op de tentoonstelling zijn wel 
foto’s en filmbeelden uit de twintigste 
eeuw te zien van molenaars in een draai-
ende molen. Deze media zijn waarschijn-
lijk ook geschikter om dit werk in kleine 
ruimtes goed weer te geven.

De molen als feestplek
De molen speelde in het dorpsleven ook 
een rol als feestplek. Op het schilderij 
Prijsschieten van Jan Miense Molenaer 
zien we een vrolijke mensenmenigte die 
zich vermaakt met het schieten op de 

gaai met een kruisboog. Feest is een 
gelegenheid voor boeren en boerinnen 
om elkaar te ontmoeten. De dorpelingen 
hebben over het algemeen meer oog 
voor elkaar dan voor de schietwedstrijd. 
Een grote lange paal met boven op een 
houten of echte vogel was het doelwit. 
Dat deze schietwedstrijd bij de molen 
plaatsvond is geen toeval. De molens 
stonden vaak wat afgelegen van de 
dorpshuizen en waren een veilige plek 
voor schietende feestgangers. Duidelijk 
zie je dat ook geïllustreerd op de gravure 
van de Sint Joriskermis van Pieter van 
der Heyden naar Pieter Breughel de 
Oude. De molen staat bijna tegen de 
horizon. De schietboom is aan de wieken 
bevestigd. Volgens Arthur Bicker 
Caarten, die veel onderzoek deed naar 
molens en molenfolklore, werden hier 
oude roeden van de wieken voor 
gebruikt. Gemiddeld moesten deze om 
de tien jaar vervangen worden. Zeker tot 
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
hielden schuttergilden wedstrijden bij 
molens. De schuttersgilden, die nu nog 
veel voorkomen in Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg, oefenden bij de 
molen hun schietvaardigheid. In de 
jaren vijftig van de vorige eeuw was het 
nog steeds gebruikelijk dat schuttersgil-

den, zoals het Sint Willibrordusgilde in 
Bakel, bij molens uitpakten.

Van molens met het zogenaamde mooi-
makersgoed, zoals te zien is op de kleur-
rijke folder van het Jaar van de Molens, 
is geen voorbeeld gevonden. Het blijft bij 
twee molens met de vlag in top. Over de 
betekenis van de stand en de versiering 
van molenwieken is dus geen voorbeeld 
te vinden op de expositie. Wel wordt er 
aandacht besteed aan deze molenfolklore 
in het begeleidende educatieve materiaal 
bij de tentoonstelling. Voorzitter van de 
Vereniging de Hollandsche Molen, Leo 
Endedijk, merkt op dat de molens vaak 
aan het malen zijn. De rem of vang is 
vrij. De molens hebben ook vaak zeilen 
op de wieken. Versierselen liggen dan 
niet voor de hand. 

In de marges van de schilderijen zijn 
soms wel interessante details te vinden. 
Zo staat op de tekening van Paulus 
Constantijn la Fargue, De lijnbaan in Den 
Haag (1757), een touwslagerij afgebeeld. 
Een van de weinige afbeeldingen van dit 

ambachtelijke bedrijf uit die periode. 
Twee mannen op de voorgrond zijn touw 
aan het draaien. Waarschijnlijk was bij 
de molen plek genoeg om zo’n lijnbaan 
te exploiteren. 

Nationaal symbool
Bij de schilders van de negentiende en 
twintigste eeuw, zoals Jan Sluijters en 
Piet Mondriaan, spelen figuren en het 
leven van de molenaars geen grote rol 
meer. In de moderne kunst spelen 
molens bijna helemaal geen rol meer. 
Molens zijn te folkloristisch geworden 
voor kunstenaars.

De molen is tegenwoordig vooral het 
beeldbepalende symbool voor Nederland. 
Een symbool dat vooral in de negen-
tiende eeuw ontstond. Molens als onder-
werp van een tentoonstelling is echter 
nooit overwogen. De samenstellers zeg-
gen zelfs dat dit de eerste kunstexpositie 
is over dit thema. Waarom er nooit over 
dit oer-Nederlandse bedrijfsgebouw een 
tentoonstelling is gehouden? Het ant-
woord van conservator Oude Kunst van 

het Noord Brabants Museum is nuchter. 
‘Het is te gewoon’. Het was te alledaags. 
Bovendien worden molens vaak geasso-
cieerd met de delftsblauwe kitsch die op 
de markt is voor het toerisme. Daar 
 figureert de molen als symbool van 
Nederland. Een grote vitrine met toeris-
tenprullaria illustreert op de expositie de 
grote populariteit bij toeristen van de 
molen in Nederland. ▪

De tentoonstelling ‘Meesters en Molens’ is te 
zien in het Noord-Brabants Museum in 
Den Bosch, Museum Bredius in Den Haag 
en het Drents Museum in Assen. Meer 
informatie: www.jaarvandemolens.nl. 

Het boek van Charles Dumas en Leo 
Endedijk, ‘Meesters en molens. Van 
Rembrandt tot Mondriaan’ (Zwolle 2007) 
is uitgegeven door Waanders Uitgevers.

Het molenerf was een ideale plek om feest te vieren, zoals te zien is op het schilderij Prijsschieten (1640-1645) van Jan Miense Molenaer (circa 1610-1668). De 

dorpsgenoten amuseren zich bij een wedstrijd waar met een kruisboog naar een gaai op een hoge mast wordt geschoten.

Collectie: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

De stellingmolen de Meiboom bij een bocht in de Stadsbuitengracht in Utrecht (circa 1825), geschilderd 

door Cornelis van Hardenbergh (1755-1843), was bewoond op de begane grond en de eerste verdieping.

Collectie: Utrechts Archief

Voor één van de Westermolens in Den Haag was een lijnbaan of touwslagerij gevestigd. Hier werden 

garenstrengen getorst tot touw. De tekening De lijnbaan in Den Haag (1757) is getekend door Paulus 

Constantijn la Fargue (1729-1782).

Collectie: Haags Gemeentearchief
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Begin 2006 verscheen een Nederlandse 
serie van, wat genoemd werd, ‘unieke 
alledaagse oer-Nederlandse postzegels’. 
Volgens het persbericht was de serie 
bedoeld als ‘een hernieuwde kennisma-
king met Nederland’. Het ging om een 
serie van tien postzegels met ‘oer-
Nederlandse beelden’: onder andere een 
koe in de avondmist, nieuwerwets delfts-
blauw, een Hollandse koekenpan, en een 
zegel met twee vrouwelijke figuren in 
klederdracht. Bij de ‘oer-Nederlandse 
beelden’ hoorde uiteraard ook een post-
zegel met een traditionele Nederlandse 
molen. Het is een afbeelding van de 
Nederlandse kunstenares Barbara Visser, 
getiteld A day in Holland / Holland in a 
day. 

Afgebeeld is een traditionele 
Nederlandse poldermolen, met op de 
voorgrond twee mensen die de molen 
blijkbaar komen bezichtigen. De afge-
beelde personen zien er enigszins houte-
rig uit: als poppen die zo uit een afleve-
ring van The Thunderbirds zijn 

weggelopen. Het geeft een vervreem-
dend effect. Barbara Visser had zich voor 
deze afbeelding dan ook laten inspireren 
door een bezoek aan Huis Ten Bosch 
Stad in Japan, waar historische 
Nederlandse stadsgezichten zijn nage-
bouwd. Zij bezocht dit complex met twee 
acteurs, die zij ter plekke fotografeerde. 
Deze kunstzinnige verbeelding van een 
namaak Hollands landschap met molen 
past in een ironisch gebruik van oude 

beelden en symbolen, zoals dat tegen-
woordig wel vaker voorkomt. Het sluit 
ook aan bij een cliché beeld dat over 
Nederland gekoesterd wordt en waarin 
de traditionele Nederlandse molen - met 

name voor buitenlandse toeristen - sym-
bool staat voor de Nederlandse culturele 
identiteit.

Symbool strijd tegen het 
water
Afbeeldingen op postzegels zijn bedoeld 
om in een symbool of icoon het land te 
verbeelden. Heel vaak wordt bijvoorbeeld 
op postzegels een portret van het staats-
hoofd afgebeeld, als het ultieme symbool 

van de natie. Maar de natie kan ook 
gesymboliseerd worden in een ander 
samenvattend beeld. Zo worden op post-
zegels vaak bekende monumenten afge-
drukt, die het nationale culturele erfgoed 
verbeelden en daarmee, net als het 
staatshoofd, de nationale identiteit. In 
deze context verscheen de eerste 
Nederlandse molenzegel, in 1932. Deze 
maakte deel uit van een serie van vier 
postzegels. Afgebeeld waren ondermeer 
Nederlandse tulpen en bloembollenvel-
den, de Moerdijkbrug en het Raadhuis te 
Zierikzee, allemaal zaken dus waarop 
Nederland trots kon zijn. Op de zegel 
van 2½ cent uit de serie staat een wind-
molen afgebeeld uit de omgeving 
Kinderdijk, uitkijkend over een echt 
Hollands landschap. Kinderdijk is 
natuurlijk bekend en beroemd vanwege 
zijn hoge concentratie molens in een 
relatief klein gebied. De molens bij 
Kinderdijk werden in 1997 zelfs op de 

SYMBOOL VAN NEDERLAND

Molens op postzegels
TEKST ALBERT VAN DER ZEIJDEN

Molens op postzegels komen in Nederland al voor sinds 1932. Molens staan symbool voor 

de Nederlandse culturele identiteit. Een korte verkenning van bijna honderd jaar molens op 

postzegels.

De eerste Nederlandse molen postzegel 

werd in 1932 uitgegeven.

 Horizontaal
1. ovaal; 7. koker (overtrek); 13. een (Engels); 14. naaigerei; 

16. oude vochtmaat van vier ankers; 17. gevolmachtigd vertegen-

woordiger (diplomaat); 20. Engels bier; 21. heibel (drukte); 

23. asvaas; 24. weleens; 26. dam (keerwerk); 28. Europeaan; 

29. uitstapje; 31. boksterm (afk.); 33. drietenige luiaard; 34. over-

winning; 35. bladgroente; 37. toestand van rust; 40. vochtig; 

41. in memoriam (afk.); 43. griezelig; 45. plaats in Noord-Brabant; 

46. plaats in België; 47. mobiele eenheid (afk.); 48. huidverharding; 

50. Amsterdams peil (afk.); 52. draadloze telegrafie (afk.); 

53. salaris; 55. rivier in Friesland; 56. geneigd zijnde tot verzet 

 (rebels); 57. deel van bijbel (afk.); 58. bengel (snaak); 60. eerstvol-

gend (afk.); 61. voorzetsel; 62. deel van gebit; 64. rijkswaterstaat 

(afk.); 65. kippenloop; 67. lofdicht; 69. vod; 71. militaire rang (afk.); 

72. driekantig voorzeil of kleine vaartuigen; 73. vaartuigje van de 

eskimo’s; 75. café (tapkast); 77. stoer (flink); 79. muzieknoot; 

80. regeringsreglement (afk.); 82. strook grond langs een weg; 

84. sprookjesfiguur; 85. rustig; 87. lui (laks); 89. steen; 90. poort 

(entree); 92. Spaanse uitroep; 94. plaats in Limburg; 96. grote bont-

gekleurde papegaai; 97. inheemse gifslang; 99. kwelder (landtong); 

100. openbaar toilet; 101. model in het klein van een gebouw.

Verticaal
1. uitstapje naar een bezienswaardigheid; 2. rechterlijke uitspraak 

of beslissing; 3. gewicht; 4. enakskind; 5. voorzetsel; 6. vlechtwerk 

van metaaldraad; 7. verpakking voor vloeibare stoffen; 8. ontsmet-

tingsdienst (afk.); 9. mistaanslag (rijp); 10. mannelijk dier; 11. geluk-

aanbrengend voorwerp; 12. overblijvend teken van een wond; 

15. aluminium (scheik. afk.); 18. vreemde muntsoort; 19. haarkrul; 

21. touw om iets mee vast te zetten; 22. kippeneigenschap; 

25. sporenplant; 27. (bier)kraan; 30. ontuchtige vrouw; 

32. attribuut die je gebruikt bij het douchen; 34. zeer groot vertrek 

(lokaal); 36. meisjesnaam; 38. soort onderwijs (afk.); 39. spil; 

40. niet parkeren (afk.); 42. langvleugelige zwemvogel; 44. geeu-

wen; 46. ambacht (beroep); 47. logeergelegenheid voor een nacht; 

49. soort dakbedekking; 51. Ned. voetbalclub; 52. insectendodend 

middel (afk.); 54. vrouwelijk dier; 58. ambtenaar van een rechts-

college; 59. slaginstrument; 62. tienpotig schaaldier; 63. kroeg 

(stamlokaal); 66. maanstand (afk.); 67. onder andere (afk.); 

68. edelachtbare (afk.); 70. rivier in Rusland; 72. snelzeilend drie-

master-oorlogsschip; 73. halsboord; 74. Ned. omroepvereniging 

(afk.); 76. verzoekschrift; 78. telwoord; 79. deel van week; 

81. zeevis met een plat lichaam; 83. hertensoort; 85. vrek (gierig-

aard); 86. tijdelijk voorbijgaand gebruik; 87. klei-achtige grondsoort; 

88. spijskaart; 91. alle rechten inbegrepen (afk.); 93. laus deo (afk.): 

95. watering; 97. jongensnaam; 98. rondhout.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101
1

62 19 96 51 2 11 99 79 48

101 56 87 43 14 32 90 78 85

OPLOSSING: KLAP VAN DE MOLENWIEK

PUZZEL
TEKST AD VAN DUN
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verbeelding. In zijn strijd tegen het 
water is Nederland natuurlijk uniek. 
Wat mij betreft de mooiste Nederlandse 
molenzegel verbeeldt op gestileerde 
wijze zo’n uniek Nederlands polderland-
schap. De postzegel verscheen in het-
zelfde jaar als de molenreeks van Cor 
van Weele, in een reeks van drie land-
schapszegels (de andere twee postzegels 
uit de reeks betreffen de koeltorens van 
de Limburgse Staatsmijnen en de niet 
minder prestigieuze Zeeuwse 
Deltawerken). Het is een opvallend 
groene zegel, gekenmerkt door een lij-
nenspel dat aan Mondriaan doet denken. 
Het is een miniatuurafbeelding van het 
vlakke Hollandse landschap.

De molen in de kunst
Met genoemde Nederlandse postzegels 
van molens hebben wij het wel zo’n 
beetje gehad. Een enkele keer is op een 
postzegel op de achtergrond nog wel 
eens een molen te zien, zoals bijvoor-
beeld op de kinderzegel uit 1951 `Meisje 
met molen’, met op de achtergrond een 
standerdmolen. Ook een moderne wind-
molen uit 1986 valt in deze categorie. Op 
deze postzegel is links de molen en profil 
te zien, het grootste deel van de postze-
gel wordt echter ingenomen door een 
groot stuk ontwerppapier afgezet rechts 
tegen een wolkenlucht. Door middel van 
het ontwerppapier wordt de nadruk 
gelegd op het innovatieve gebruik van 
windenergie, net zoals ook al het geval 
was in de hiervoor genoemde postzegel 
die in 2005 ontworpen werd door Henri 
Ritzen.

Een heel ander chapiter betreft de molen 
in de kunst, waarover in dit Jaar van de 
Molens in verschillende musea een 
prachtige tentoonstelling te zien is. 

In deze tentoonstelling is ook 
Nederlands beroemdste twintigste-
eeuwse schilder Piet Mondriaan te zien. 
Vijftig jaar na zijn overlijden, in 1994, 
werd een reeks herdenkingspostzegels 
uitgegeven om hem te eren. In zijn 
fameuze lijnencomposities zou 
Mondriaan als geen ander het 
Nederlandse vlakke land hebben ver-
beeld. Mondriaan heeft echter ook 
enkele molens geportretteerd. Mijn per-
soonlijke affiniteit gaat uit naar diens 
schilderij van de molen in het Gein, bij 
Abcoude, ongetwijfeld omdat mijn opoe 
Meijer er in 1897 geboren werd en daar 
waarschijnlijk nog woonde toen 
Mondriaan in 1902 in zijn figuratieve 
periode deze molen schilderde. Dit is 
echter niet de molen die in 1994 op een 
postzegel werd afgedrukt. Dat was de 
bekende Rode Molen uit Domburg, die 
in 1911 door Mondriaan geschilderd werd. 
Op één van de wieken is op de postzegel 
de naam Piet Mondriaan afgedrukt en op 
de andere wiek de landsnaam 
Nederland. De molen van Piet 
Mondriaan werd zo gepresenteerd als 
een molen die Nederland represen-
teerde.

Toeristisch erfgoed
Molens zijn daarmee niet alleen prakti-
sche instrumenten voor de bemaling van 
het land of voor het malen van het graan, 
ooit belangrijk voor de voedselvoorzie-
ning van de Nederlandse steden. In een 
technisch vernieuwde vorm doen ze 
trouwens nog steeds dienst als leveran-
cier van duurzame en vooral schone 
energie. Maar molens zijn ook altijd 
inspiratiebron geweest voor beeldend 

kunstenaars als Piet Mondriaan en voor 
verschillende generaties postzegelont-
werpers. Deze kunstenaars identificeer-
den de traditionele Nederlandse molen 
met authentiek Nederlands erfgoed. 
Verder is de molen vooral van waarde 
geworden als cultuurtoeristisch erfgoed, 
waard om te behouden en te koesteren, 
maar zonder verder direct economisch 
nut. Molens zijn een favoriete bestem-
ming voor toeristen die Nederland 
bezoeken en het traditionele 
Nederlandse polderlandschap willen 
zien, waarin de molen natuurlijk niet 
mag ontbreken. Ook hier gaat het niet 
om de molen an sich, maar om de molen 
in een typerend en karakteristiek 
Nederlands landschap. 

Daarmee zijn we terug bij het begin van 
dit artikel: bij de Amerikaanse toeristen 
die Barbara Visser verbeeldde tijdens 
hun bezoek aan een traditionele 
Nederlandse poldermolen, zo aardig 
nagebouwd in het Japanse Huis ten 
Bosch Stad complex. Een zelfde toeristi-
sche attractie zijn inmiddels ook de over-
bekende poldermolens bij Kinderdijk, 
die in 1932 al op een postzegel werden 
afgedrukt. Een vergelijkbare attractie zijn 
de molens aan de Zaanse Schans, die in 
1996 tegen een felkleurige rode achter-
grond op een postzegel figureerden. 
Molens blijven een bron van inspiratie 
voor postzegelontwerpers tot in onze tijd 
toe. In een snel veranderende wereld 
zoeken we naar herkenbare symbolen 
van Nederlandse eigenheid. Er zijn wei-
nig symbolen die daarvoor zo geschikt 
zijn als de traditionele Nederlandse 
 poldermolen. ▪

werelderfgoedlijst geplaatst van 
UNESCO. Dat de molens ook een pro-
minente plek kregen in de serie postze-
gels die in 1932 verscheen, duidt erop dat 
ze toen ook al van belang werden geacht 
als symbool voor Nederlandse eigenheid.

De molens bij Kinderdijk symboliseren 
de eeuwenoude strijd van de Hollanders 
tegen het water. De geschiedenis van de 
molen, en ook van de verschillende 
molentypes die in zwang waren, is heel 
goed af te lezen aan afbeeldingen van 
molens die op postzegels werden afge-
beeld. Begin 2005 verscheen een reeks 
postzegels waarin de technische ontwik-
keling van de Nederlandse bouwkunst 
werd verbeeld. Niet toevallig was één van 
de zegels gewijd aan de Nederlandse 
molen. Op de prent geven heden en ver-
leden elkaar de hand. Centraal op de 
afbeelding staat een moderne 
Nederlandse windmolen, de bekende 
reusachtige paal met naar verhouding 
kleine wieken zoals je die tegenwoordig 
steeds vaker tegenkomt in bijvoorbeeld 
een open provincie als Flevoland. Dat 
Nederland ook een rijke geschiedenis 
heeft, wordt duidelijk in de traditionele 
molen die op de postzegel staat afge-
beeld en waarvan slechts de contouren 
zichtbaar zijn en die voor het overige 
compleet transparant is. De boodschap is 
duidelijk: vanuit een rijke geschiedenis 
is Nederland nog steeds in de weer met 
windenergie maar wel op geheel innova-
tieve wijze. De postzegel werd ontwor-
pen door kunstenaar Henri Ritzen.

Nederlandse molentypes 
De rijke Nederlandse molengeschiedenis 
wordt weerspiegeld in een rijke variëteit 
aan molentypes, die in de loop van de 
jaren nauwkeurig op Nederlandse post-

zegels in beeld werd gebracht. De onge-
twijfeld beroemdste Nederlandse molen-
serie dateert uit 1963, de reeks 
Zomerzegels van dat jaar. Een bekende 
Nederlandse fotograaf, Cor van Weele 
(1918-1989), werd toen gevraagd molens 
te fotograferen, die de verschillende 
molentypen representeerden. Het jaar 
daarvoor had hij voor zomerzegels al een 
andere opdracht gedaan. De vijf molens 
die hij fotografeerde waren een karakte-
ristieke stellingmolen, een Noord-
Hollandse binnenkruier, een Zuid-
Hollandse poldermolen, een 
standerdmolen en een wipwatermolen. 

De standerd- en de wipmolen zijn de 
oudste molentypes in Nederland. 
Standerdmolens zijn houten molens, 
waarvan het hele bovenstuk meedraaide 
als de wieken in de wind gezet moesten 
worden. Iets dergelijks geldt ook voor de 
wipmolen. Het belangrijkste verschil 
met de standerdmolen is dat het maalge-
deelte in het onderstuk zit. Het type zegt 
op zichzelf niets over de functie die de 
molen had. Wipmolens konden gebruikt 
worden voor het malen van graan, maar 
ook om polderland droog te malen. In 
het eerste geval vervulden ze een belang-
rijke functie in de voedselvoorziening, 
het is de reden dat je dit type molen vaak 
in de stad aantrof. De poldermolens 
stonden uiteraard in de polder.

De Noord-Hollandse binnenkruier die 
Cor van Weele fotografeerde had een 
heel wat groter formaat dan de standerd- 
en de wipmolen die hij fotografeerde. De 
standerd- en de wipmolen waren vaak 
vrij klein en hadden weinig opslag-
ruimte. De binnenkruiers (je hebt ook 
buitenkruiers, het verschil zit hem er in 
of de kap vanuit de binnenkant óf vanuit 

de buitenkant gedraaid werd) waren van 
steen en dus veel steviger en minder 
onderhevig aan brandgevaar. Iets derge-
lijks geldt ook voor de stellingmolen, die 
je vaak in de stad aantreft. Het zijn 
enorme gevaartes die om in een stad 
wind te kunnen vangen, hoog boven de 
andere gebouwen moesten uit torenen. 
Halverwege de molen is meestal een 
omloop of een gaanderij aangebracht 
van waaruit de molenaar de wieken kon 
bedienen. De naam stellingmolen zegt 
op zich weer niets over de economische 

activiteit waarvoor de molen gebruikt 
werd. Het kon net zo goed gaan om 
korenmolens, gebruikt om het koren te 
malen, als om een oliemolen (gebruikt 
om uit oliehoudende zaden olie te per-
sen) of een pelmolen (molen waarin 
vroeger gerst gepeld werd). Uit de termi-
nologie blijkt al dat er twee soorten 
manieren zijn om molentypen te onder-
scheiden: de een verwijst naar het soort 
activiteit dat er verricht wordt (een 
korenmolen, een poldermolen) de ander 
naar de aard van de aandrijving (bijvoor-
beeld een wipmolen of een binnenkruier, 
kruien is het in de wind zetten van de 
wieken).

De karakteristieke Nederlandse polder-
molen, in het minstens zo karakteris-
tieke Nederlandse polderlandschap, 
spreekt waarschijnlijk het meest tot de 

De molen is een 

herkenbaar 

Nederlands 

 symbool.

 Z O M E R  2 0 0 7  | Traditie  27



 Z O M E R  2 0 0 7  | Traditie  2928 Traditie | 

Circus, de magie 
van een cirkel

Ik kan mij nog herinneren dat mijn opa 
en oma, wij noemden haar opoe, in 1927 
vijftig jaar getrouwd waren. Dat was een 
heel feest, want het kwam vroeger niet 
vaak voor, omdat de mensen minder 
kans hadden om oud te worden. Maar 
opa en opoe waren jong getrouwd. Het 
was namelijk een ‘moetje’. Opoe was 
zwanger en dat was een schande in die 
tijd. Hoewel ze samen heel gelukkig zijn 
geworden en negen kinderen hebben 
gekregen, werd er lang over dat onge-
huwd zwanger raken van opoe gepraat. 

Het waren lieve mensen. Bij opa moch-
ten wij altijd op schoot zitten en dan zei 
hij (hij had een lange witte baard): ‘klim 
maar in mijn baard’. Van opoe kan ik me 
herinneren dat zij bij de kachel op een 

HERINNERING

Gouden bruiloft van 
Janus Wanschers en 
Kaatje Schovers
AALTJE OTTEMA (1922)

stoeltje aardappelen zat te schillen. Voor 
haar op de grond speelden de kleine 
kleinkinderen. Opoe zong veel liedjes en 
van haar hebben mijn zusjes en ik aard-
appelen leren schillen. Dan deden we 
wie het dunste kon schillen. 

Duif boven de deur
Elke dinsdagmiddag na school gingen 
wij naar opa en opoe, want zij hadden 
een radio en wij niet. Op dinsdagmiddag 
was het liedjesprogramma van Jacob 
Hamel op de radio, daar luisterden wij 
naar. Mijn vader en moeder gingen elke 
zaterdagavond te voet naar het ouderlijk 
huis van mijn moeder. Opoe had nog 
maar weinig tanden, maar was dol op 
pinda’s. Mijn ouders namen dan gema-
len pinda’s voor haar mee. Ook bakten 

wij koekjes voor hen van gemalen 
dadels, kokos en eigeel. Ik kan me nog 
een Sinterklaas herinneren dat wij opa 
en opoe verrast hebben met een konijn. 
Dat beestje lieten wij stiekem los in de 
keuken. Lachend kwamen ze kijken wie 
de Sinterklaas was. 

Opa en opoe woonden aan de Oude 
Deldensestraat in Almelo. Ze hadden 
drie huizen en in één van die huizen 
woonden ze. Het huis naast hen werd 
bewoond door een dochter, Kaatje, die 
opa en opoe tot het eind toe heeft ver-
zorgd. Het huis had een grote woon-
keuken met een fornuis en een bedstede, 
daar zaten wij altijd. Er was nog een 
voorkamer, maar die werd bijna nooit 
gebruikt. In een aanbouwtje was het 

 aanrecht met een kraan. Boven de deur 
tussen de keuken en het aanbouwtje hing 
een kooitje met een duif. Aan de manier 
waarop hij koerde, kon opa horen of er 
regen kwam. Achter het huis was de 
moestuin, waar ook veel dahlia’s 
 bloeiden.

Begrafenisondernemer
Opa was baas op een spinnerij en als 
tweede baan was hij begrafenisonderne-
mer. Soms kwamen wij hem in die 
 functie op straat tegen. Dan zat opa met 
hoge hoed op en een streng zwart pak 
aan op de bok van een lijkkoets met 
zwarte  paarden er voor. Wij mochten dan 
niet roepen. Ome Dieks, die op de bok 
van de volgkoets zat, knipoogde wel stie-
kem of maakte een lange neus naar ons. 
Achter de twee koetsen liepen de familie-
leden en buurtgenoten van de overledene 
naar het kerkhof. Een indrukwekkende 
rij mensen in het donker gekleed. Het 
werd dan heel stil in de straat, omdat de 
 mensen bleven stilstaan en hun hoed 
afnamen. Alleen de hoeven van de 
 paarden maakten geluid.

Vijftig jaar getrouwd
Toen ik klein was, ik denk in 1927, vier-
den zij hun gouden bruiloft. Dat feest 
duurde meerdere dagen. Op zaterdag 
kwam de buurt feliciteren. Heel eenvou-
dig hoor. Er werd koffie geschonken en 
er was bowl gemaakt. Op zondag gingen 
wij met de hele familie met de Jan 
Plezier – dat was een platte wagen met 
een dak van zeil en getrokken door een 
paard – naar de Nijreesberg. Dat heeft 
veel indruk op mij gemaakt. Wij zaten op 
houten banken en de wagens waren ver-
sierd met zelfgemaakte slingers. 
Onderweg zongen wij liedjes. Op de berg 
werden oude dekens op de grond gelegd 
en allerlei lekkers uitgestald. Gesmeerde 
boterhammen, krentenbrood, zuurstok-

Dit boek gaat vooral in op het verhaal achter 
het plaatje op de kaart. Méér dan een wens is 
rijk geïllustreerd met voorbeelden. 
De oudste kaart in het boek is zo’n honderd 
jaar oud.

Jan Tuttel, Méér dan een wens, Het verhaal 
achter het plaatje van de kerst- en nieuwjaars-
kaart (Utrecht 2006) is te bestellen door over-
making van € 18,75 op giro 810806 t.n.v. het 
Neder lands Centrum voor Volkscultuur te 
Utrecht, o.v.v. kerstkaarten.

Méér dan een wens
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ken, koffie en sirooplimonade. Ook 
waren er volop pinda’s om te doppen. 
Die waren versgebrand in een branderij 
vlak bij de werkplaats van mijn vader. 
Ook was er een kistje met flesjes. Dat 
was heel geheimzinnig, want mijn 
grootouders dronken geen alcohol. Later 
heb ik begrepen dat het bier moet zijn 
geweest.  Wij kinderen hadden veel lol. 
Wij klommen in bomen, zwierden aan 
een touw over de sloot en deden spelle-
tjes zoals bokspringen. Spannend vond 
ik ook dat oudere jongens de meisjes 
plaagden. 

Het huis van opa en opoe was helemaal 
versierd met groene takken, lampions en 
bloemen. De meeste bloemen kwamen 
uit de tuin, maar er waren ook papieren 
bloemen gemaakt. De kleinkinderen 
hadden dat versieren samen met de 
buurt gedaan. Opa en opoe zijn toen op 
de foto gezet, deftig rechtop voor hun 
deur. Op de foto gaan, deed je niet zo 
vaak. Opoe heeft haar schort aan. Zij had 
bijna altijd een schort aan: zwart met 
wat wits er in. 

Opgebaard in de keuken
In mijn beleving waren opa en opoe heel 
gelukkig samen. Ze leefden eenvoudig, 
maar waren niet arm. Ze waren trots op 
hun kinderen en kleinkinderen, die 
graag even langskwamen. Toen mijn opa 
gestorven was, lag hij in de woonkeuken 
opgebaard. Hij lag langs het raam waar 
ze normaal zaten. De tafel was wegge-
haald. Mijn opoe zat naast de kist. Onder 
de kist hadden ze gemalen koffiebonen 
gezet om de geur te neutraliseren. Het 
bezoek werd in de voorkamer ontvangen 
door mijn tantes. Ik heb mijn grootvader 
toen voor de laatste keer door zijn baard 
gestreeld. Aan mijn opa en opoe bewaar 
ik hele mooie herinneringen. ▪

Dit boek gaat over het leven en werken van 
 circusmensen. Het geeft u een kijkje achter de 
schermen van het circusbestaan. Het is 
prachtig geïllustreerd met foto’s van Jan Stads.

Ineke Strouken (red.) en Jan Stads, Circus, de 
magie van een cirkel (Utrecht 2006) is te bestellen 
door € 22,50 over te maken op giro 810806 t.n.v. 
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te 
Utrecht, o.v.v. circusboek.
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In Museum Catharijneconvent te Utrecht 
kunt u momenteel de tentoonstelling In 
Godsnaam! 1000 jaar kloosters bezoeken. 
De expositie geeft een beeld van het 
kloosterleven vanaf het ontstaan van de 
eerste kloosterordes in de vroege Middel-
eeuwen. Door middel van een uitvoerige 
audiotoer, grote ronde panelen met tekst 
en afbeeldingen, tekstwanden en 
maquettes krijgt de bezoeker in deze ten-

toonstelling veel informatie over de 
geschiedenis en achtergronden van het 
leven in kloosters. Heiligenbeelden, relie-
ken, gebruiksvoorwerpen, kledingstuk-
ken, kunstobjecten en een nagebouwde, 
sobere kloostercel maken deze informa-
tie meer tastbaar. Ook films, waaronder 
In Godsnaam waarin kloosterlingen ver-
tellen over hun leven en de keuzes die ze 
gemaakt hebben, dragen hieraan bij. 

Vroegchristelijke heremieten 
in de woestijn
De oorsprong van het kloosterleven ligt 
bij de zoektocht naar afzondering, bezin-
ning en boetedoening van een aantal 
vroegchristelijke heremieten in Egypte 
en het Midden-Oosten. Zij trokken zich 
terug in de woestijn om hun leven aan 
God te wijden. In de term klooster, dat 
afgeleid is van het Latijnse woord claus- trum (wat betekent afgesloten ruimte), is 

dit afwenden van de wereld terug te vin-
den. 

Sommige woestijnkluizenaars verenig-
den zich in kleine gemeenschappen om 
samen te bidden en te werken. 
Rondtrekkende asceten verspreidden 
verhalen over deze gemeenschappen in 
de woestijn, waardoor de populariteit van 
het kloosterleven groeide. In de vijfde en 
zesde eeuw ontwikkelden zich dan ook 
kloosters, die zich door de jaren heen 
met wisselend succes manifesteerden als 
religieuze, culturele en economische 
centra.

Ora et labora
Vanaf de vierde en vijfde eeuw stelden 
kerkgeleerden als Augustinus (354-430) 
en Benedictus van Nursia (480-547) 
richtlijnen op voor het kloosterleven. 
Hun kloosterregels hebben veel religi-
euze gemeenschappen geïnspireerd. 
De kloosterregel van Augustinus is niet 
erg uitgewerkt. Het betreft meer een 
korte brief die ruimte gaf voor eigen 
invulling.

De zeer invloedrijke en uitgebreide 
kloosterregel van Benedictus, die gezien 
wordt als de 'vader' van het westerse 
kloosterleven, hield in dat de monniken 
drie geloften moesten afleggen: 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid 
aan de abt. Behalve aan deze drie gelof-

ten moesten de monniken zich houden 
aan de regel van stabiliteit van plaats, dat 
wil zeggen dat ze niet lang van huis 
mochten. Verder moesten ze zich toeleg-
gen op ora et labora, bidden en werken. 
Het bidden werd gedaan door acht maal 
per dag deel te nemen aan het koor-

gebed. Ook moesten de monniken zich 
bezighouden met de lectio divina, het 
mediterend lezen van de bijbel en de 
geschriften van de kerkvaders. Het wer-
ken bestond onder meer uit landarbeid, 
het maken van hosties en het verluchten 
van manuscripten. Naast het gebed was 
arbeid een middel om God te eren. 

In de twaalfde en dertiende eeuw ont-
stonden - mede door de toenmalige 
sterke positie van de kerk - de kloosteror-
den: groepen kloosters die met elkaar 
een kloosterregel, oorsprong, gewoonten 
en religieuze opvattingen delen. 
Sommige orden waren contemplatief, 
andere waren meer op maatschappelijke 
taken gericht. Naast de officieel erkende 
kloosterorden, waaronder de norbertij-

ner, augustijner, benedictijner, francisca-
ner en cisterciënzer orde, zijn er religi-
euze of semi-religieuze gemeenschappen 
die niet door de kerk erkend zijn. 

Een aantal orden behoort tot de zoge-
naamde bedelorden, zoals de francisca-

nen en dominicanen. Naast persoonlijke 
armoede geldt hier ook de kloosterar-
moede. Dit houdt in dat men leeft van 
aalmoezen en giften. Deze kloosterlin-
gen streven naar een leven zoals dat van 
de apostelen. Zij houden zich bezig met 
studie en prediking van het christelijke 
geloof.

Kloosterkleding
Tot de dagelijkse kleding van de klooster-
lingen behoort in de eerste plaats het 
habijt, een wijd en lang gewaad, gemaakt 
van ongeverfde wol in de kleuren wit, 
bruin of zwart. Dit habijt symboliseert 
het sobere leven dat de kloosterling leidt. 
De details van de kleding verschillen per 
orde. In de tentoonstelling zijn onder 
andere habijten te zien van de cisterciën-

In Godsnaam
DUIZEND JAAR KLOOSTERS

TEKST JANNEKE VAN DER VEER FOTO'S MUSEUM CATHARIJNECONVENT / TON FISCHER

Kloosters zijn zelfstandige leefgemeenschappen waarin ordebroeders en -zusters wonen, 

die hun leven hebben opgedragen aan God. Nog steeds zijn er in Nederland mensen die de 

stap nemen om kloosterling te worden en hun wereldlijk leven op te geven.

In het kloosterleven staat de toewijding aan Christus centraal. Gezicht op de benedictijner abdij en het kasteel van Egmond C.J. van der Heck (1635) 

Collectie: Museum Catharijneconvent

Het woord klooster, is afgeleid van het 

Latijnse woord claustrum en betekent 

afgesloten ruimte. 

De roze zusters

Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding (1995)

Foto: Annie van Gemert
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zers, norbertijnen, augustijnen, francis-
canen, dominicanen en johannieters. 
Overigens komen tegenwoordig ook 
andere kleuren voor. Foto's van fotografe 
Annie van Gemert tonen zusters van de 
congregatie Dienaressen van de Heilige 
Geest van de Altijddurende Aanbidding, 
die vanwege hun roze habijt ook wel 
‘roze zusters’ worden genoemd. Zij rich-
ten hun leven geheel op de verrezen 
Christus en smeken in voortdurende 
aanbidding Gods zegen af over het mis-
siewerk. Over het algemeen draagt het 
hoofd van een klooster, de abt of abdis, 
dezelfde kleren als de kloosterlingen. 
Alleen met een borstkruis of kring 
onderscheidt hij of zij zich. 

De tentoonstelling toont ook zoge-
naamde paramenten - liturgische voor-
werpen van textiel - die door monniken 
met een wijdingsgraad, zoals priesters, 
worden gedragen bij bepaalde diensten. 

Witte paramenten horen bijvoorbeeld bij 
liturgische diensten waarin vreugde 
overheerst, zoals met Kerstmis.

Verlossing 
In de Middeleeuwen geloofde iedereen. 
Een belangrijk aspect daarvan was het 
geloof in de Dag des Oordeels. Men was 
er van overtuigd dat het erg moeilijk was 
om een plek in de hemel te verdienen, 
maar ook dat niet iedereen zo slecht was 
dat hij in de hel terecht zou komen. 
Velen geloofden in het vagevuur, een tij-
delijke plek waar de ziel gezuiverd werd. 
Door veel te bidden kon de tijd in het 
vagevuur bekort worden.

Eeuwenlang werd het kloosterleven, 
waarin de devote toewijding aan 
Christus centraal stond, gezien als het 
toppunt van een perfect christelijk leven. 
Bij een dergelijk leven van gebed, ascese 
en dienstbaarheid kon men na de dood 
verzekerd zijn van verlossing. Daar 
streefde men voor zichzelf naar, maar 
ook voor anderen. Men bad voor de 
gemeenschap, voor weldoeners en voor 
bevriende kloosters. In de Middeleeuwen 
werden er ook kloosters gesticht op 
grond die afgestaan was door de adel. In 
ruil voor de grond vroeg men de kloos-
terlingen voor hen te bidden, zodat zij na 
de dood op redding konden rekenen. 
Het gevolg hiervan was dat de abdijen 
steeds meer grond gingen bezitten en 
machtige landeigenaars werden.

Kloostergebouw
De meeste kloosters, dikwijls grote com-
plexen waar in de Middeleeuwen hon-
derden kloosterlingen woonden, werden 
op afgelegen plaatsen gebouwd, bijvoor-
beeld diep in het bos. Dit verwijst naar 
de afzondering die door de kloosterlin-
gen gezocht werd. Toch zijn er ook 
kloosters midden in drukke steden te 
vinden. Deze kloosters hadden vaak een 
maatschappelijke taak, bijvoorbeeld in 
het onderwijs of de ziekenzorg. 
Opvallend aspect van deze stadskloosters 
is het feit dat ze blinde muren hebben 
langs de straatzijde. 

Tot de voornaamste ruimten in het 
klooster behoorden - volgens de regel 
van Benedictus - een kerk (oratorium), 

een slaapzaal (dormitorium), een eetzaal 
of refter (refectorium) met daarbij de keu-
ken en toiletten, een gastenverblijf (cella 
hospitum) en een spreekkamer of porte-
rie (portaria).
 
Aanvankelijk sliepen de kloosterlingen 
in grote slaapzalen, maar rond 1500 
kreeg elke kloosterling een eigen cel, 
behalve de hele strenge ordes. In de ten-
toonstelling is een cel uit circa 1900 
nagebouwd. Deze is ingericht met een 
bed, tafel en zitbankje. Aan de wand 
hangt een kruisbeeld en een wijwatervat. 
Er zijn enkele beelden en op tafel liggen 
enkele geschriften die moeten aanzetten 
tot devotie. Kastruimte is niet aanwezig. 
Het linnengoed werd bewaard in een 
koffer in de linnenkamer. 

Veel kloosters streefden economische 
onafhankelijkheid na. Tot het klooster-
complex behoorden dan onder meer een 
molen, boerderij, smederij, bakkerij en 

een brouwerij. Ook waren er dikwijls een 
visvijver, ziekenzaal, bibliotheek en 
kapel. In de tuin werden fruit, groenten 
en kruiden geteeld.

Kloosterleven
De dagindeling van de kloosterlingen 
wordt grotendeels bepaald door de 
gebedsuren. Bij het begin van elk 
gebedsuur wordt een grote bronzen klok 
geluid. Aanvankelijk waren er acht 
gebedstijden. In de nacht werden de 
 metten gebeden, bij de dageraad de 
 lauden, bij de aanvang van het werk de 
prime of priem, om negen uur 's och-
tends de terts, om twaalf uur de sext, om 
drie uur de none of noon, bij zonsonder-
gang de vespers, en voor het slapen gaan 
de completen. Sinds het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) is het aantal gebeds-
tijden teruggebracht. Er moeten nu nog 
minimaal vijf getijden worden gebeden: 
metten, lauden, vespers, completen en 
nog één ander getijde. Deze verandering 

had een praktische reden: het was steeds 
moeilijker de acht gebeden te combine-
ren met werk. Ook is er nu meer tijd 
voor ontspanning. 

Ontspanning was er vroeger ook wel, 
maar ook deze was vaak strak georgani-
seerd. In vrouwenkloosters was bijvoor-
beeld een zogenaamde ‘geestelijke loterij’ 
een geliefd spel. De nonnen trokken 
daarbij om de beurt een lot waarop een 
opdracht stond die ze moesten overwe-
gen. Zo'n opdracht was bijvoorbeeld het 

Veel kloosters streefden er naar hun eigen voedsel te verbouwen. Abdij van Leeuwenhorst bij 

Noordwijkerhout (18e eeuw) Collectie: Museum Catharijneconvent

De Abdij van Berne

Volgens de kloosterregel van Benedictus 

 moeten de monniken drie geloften afleggen: 

armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.

Monniken leggen 

zich toe op ora et 

labora, bidden en 

werken. 
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toepassen van een deugd of het bidden 
voor het zielenheil van een bepaalde 
groep mensen.

In de winter gebruikte men één hoofd-
maaltijd per dag, zomers waren dat er 
twee. Tegenwoordig ligt de levensstan-
daard hoger. De maaltijden waren sober, 
want het leven van een kloosterling is 
gericht op het geestelijke en niet op het 
stoffelijke. Gulzigheid moest vermeden 
worden, volgens de Heilige Benedictus, 
twee soorten gekookte spijzen, fruit en 
groenten en een pond brood was de 
regel. Er werd geen of beperkt vlees 
gegeten en de meeste ingrediënten 
 werden verbouwd in de eigen tuin. Men 
at dankbaar wat God elk seizoen in de 
natuur liet groeien. De maaltijden wer-
den in rust doorgebracht. Er mocht niet 
of nauwelijks gesproken worden.  

Kloosters door de eeuwen 
heen
De tentoonstelling laat ook zien dat de 
kloosters het door de eeuwen heen zwaar 
te verduren hebben gehad. Dat begon 
ten tijde van de Reformatie, toen het pro-
testante geloof in veel landen grote 
invloed kreeg. Eén van de kritiekpunten 
van de protestanten op het oude geloof 
was dat de mens nooit zijn eigen verlos-
sing kon bewerkstelligen. Verlossing was 
een genade van God. 

De Franse Revolutie had nog verstrek-
kender gevolgen. Er werd een einde 
gemaakt aan het oude bewind, waardoor 
veel kloosters en abdijen, onder andere 
in de Zuidelijke Nederlanden, werden 
opgeheven. Goederen werden openbaar 
verkocht en er kwam een verbod op alle 
uitingen die met het katholicisme te 
maken hadden, waaronder het dragen 

Zuster Maria Beeckmans op haar doodsbed (Venlo?, 1648) Collectie: Museum Catharijneconvent

van een habijt. Na 1830 - in Nederland 
pas in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw - bloeide het kloosterleven 
weer op. 

Decennialang traden veel jonge mensen 
in het klooster. In een goed katholiek 
gezin was het normaal wanneer één of 
meerdere kinderen hun leven aan God 
gingen wijden. Door de toenemende 
secularisatie is aan die stroom de laatste 
halve eeuw geleidelijk een einde geko-
men. Het aantal kloosterlingen is erg 
teruggelopen, met als gevolg dat bij veel 
kloostercomplexen nagedacht wordt over 
een herbestemming. Bij een aantal is die 
herbestemming al gerealiseerd. Een 
voorbeeld is Museum Catharijneconvent, 
dat in de vijftiende eeuw een klooster 
van de karmelieten was en een eeuw 
later van de johannieters, die er een hos-
pitaal inrichtten. In 1972 werd besloten 
het voormalige klooster te bestemmen 
tot museum.  ▪

De tentoonstelling ‘In Godsnaam! 1000 
jaar kloosters’ is tot en met 2 september te 
bezoeken in Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht 
(030-2313835, www.catharijneconvent.nl)

Antonius abt (circa 1450)

Collectie: Museum Catharijneconvent

Beatrijs van Assendelft knielt voor Augustinus, 

In: Brevier van Beatrijs van Assendelft (Delft, circa 

1485)  Collectie: Museum Catharijneconvent

Een jaar lang Traditie
voor maar € 18,– 

Tradities zijn gewoonten en gebruiken die doorgegeven worden van
generatie op generatie. Lees daarom elk kwartaal over de boeiende
achtergronden van onze alledaagse dingen, tradities en rituelen.

Ja,
ik neem tot wederopzegging een jaarabonnement op Traditie.

Word nu abonnee en u krijgt een 
welkomstgeschenk cadeau.

Stuur deze bon naar: Nederlands Centrum voor Volkscultuur,

Postbus 13113, 3507 LC Utrecht

(telefoon: 030-2760244, email: ncv@volkscultuur.nl).
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De monniken van Abdij Sion leven strikt 
volgens de regel van Benedictus, die 
circa 530 is opgesteld. Toen het naleven 
van deze regel steeds meer ging vervlak-
ken, stichtte Robert van Molesmes in 
1098 in het Franse Citeaux een nieuwe 
orde, de cisterciënzers, afgeleid van 
Cistercium, de Latijnse naam voor 

Citeaux. In de zeventiende eeuw vond 
opnieuw een afsplitsing plaats: in het 
Franse klooster La Trappe voerde abt De 
Rancé strengere regels in, wat leidde tot 
de Orde der Cisterciënzers van de Strikte 
Observantie. De leden van deze orde 
worden ook wel trappisten genoemd. 
Hun kleding bestaat uit een wit habijt - 
als symbool voor de puurheid van Gods 

liefde - en daarover heen een zwarte 
 scapulier.

Roeping voelen om God te 
zoeken
Sinds 1883 is er een cisterciënzer kloos-
ter in Diepenveen, eerst gevestigd op 
landgoed Frieswijk en sinds 1890 in 

Abdij Sion. In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw woonden er zo'n zestig 
monniken, thans zijn dat er elf. Zij zoe-
ken God en leiden als elkaars broeders 
een leven van stilte, gemeenschappelijk 
en individueel gebed, lezing en arbeid. 
Door de terugloop van monniken kan 
het werk dat men oorspronkelijk deed 
niet meer gedaan worden: de boerderij is 

verpacht en de boekbinderij is opgehe-
ven. Ook wordt er geen brood meer 
gebakken. Broeder Paulus is niet somber 
over deze terugloop: ‘Het monnikenle-
ven zal altijd blijven bestaan. Er zullen 
altijd mensen zijn die de roeping voelen 
om God te zoeken. En verder vertrouwen 
we op God. Als God andere bedoelingen 
met het klooster heeft, dan zal Hij in een 
oplossing voorzien. Op dit moment zijn 
er overigens acht serieuze belangstellen-
den. Zij komen regelmatig hier om te 
kijken of het kloosterleven bij hen past.’

Broeder Paulus 
De 55-jarige Broeder Paulus, geboren en 
getogen in Maastricht, is sinds 2000 
monnik in Sion. Hij vertelt: ‘Ik ben in 
1977 ingetreden in het cisterciënzer 
klooster in Zundert. Het gevoel God te 
willen zoeken via het kloosterleven 
bestond al heel lang. Als kind werd ik er 
al toe aangetrokken en ik was erg onder 
de indruk van de televisie-uitzending 

Bomans in Triplo (1970), waarin 
Godfried Bomans zijn religieuze broer 
en zus portretteert. Zijn broer was 
 trappist in Zundert.’ 

‘Toch heb ik eerst een heleboel andere 
dingen gedaan, ik heb bij V&D gewerkt 
en in de verpleging. Ik ben ook in mili-
taire dienst geweest. Maar er bleef iets 
branden. Dat werd sterker en sterker. Ik 
ben toen een jaar in Israël geweest, het 
Heilige Land, eerst in een kibboets en 
later in een klooster in Galilea, waar een 
Nederlandse monnik uit het cisterciën-
zer klooster in Zundert woonde. Het was 
een thuiskomen. Broeder Jacob verwel-
komde me als een vader. Op die plek 
groeide ik steeds meer naar het besluit 
‘dit is wat ik wil’. Toen ik terug was in 
Nederland - ik was 26 jaar - ben ik inge-
treden in het klooster in Zundert.' 

Rond zijn veertigste begon Broeder 
Paulus te twijfelen. ‘Toen ben ik uitgetre-
den. Ik ben gaan werken, onder andere 
als groepsleider in een tehuis voor moei-
lijk opvoedbare jongens, en kreeg een 
relatie met een vrouw. Het vlammetje 
van de roeping om God te zoeken, om in 
het klooster te leven, is echter nooit weg-
geweest. Toen de relatie na een paar jaar 
misliep, wakkerde dat vlammetje weer 
aan, totdat ik er niet meer omheen kon. 
Mijn levensweg lag in het klooster. Dat is 
mijn roeping. Ik wilde een nieuwe start 
maken en vond deze in Sion.’

Leven in gebed
Belangrijk bij het opnieuw intreden was 
het besef dat het moeilijk is om buiten 
het klooster het gebedsleven te onder-
houden, en dat was juist wat Broeder 
Paulus wilde. ‘Ik had en heb daar broe-
ders voor nodig. Het samen bidden is 
voor mij erg belangrijk. Daarin kan ik 
groeien, in liefde voor God en voor de 
medemens. Ik bid om dichter bij mezelf 
te komen, om vrede in mijzelf te vinden 
en deze door te geven aan anderen. In de 
stilte die ik hier vind, komt het leed van 
de wereld diep bij mij binnen. Dat neem 

Het kloosterleven
BROEDER PAULUS VAN ABDIJ SION

TEKST JANNEKE VAN DER VEER

Abdij Sion ligt op een mooie plek, tussen weilanden en bossen, in het Overijsselse 

Diepenveen. Deze contemplatieve monnikengemeenschap behoort tot de Orde der 

Cisterciënzers van de Strikte Observantie. 

Broeder Paulus voelde dat hij zijn leven in het 

klooster wilde doorbrengen om samen met 

 andere broeders in gebed te leven.

ik mee in mijn hart en ik bid dat mensen 
meer naar de wezenlijke waarden van 
het leven gaan kijken. Zo vind ik steeds 
meer stabiliteit, raak ik steeds inniger in 
God verworteld, en wordt de trek naar de 
wereld steeds kleiner. Door deze weg te 
kiezen ben ik een gelukkiger mens 
geworden en vind ik steeds meer inner-
lijke vrede.’

De monniken van Sion bidden zeven 
keer per dag gezamenlijk. Dat is vaker 
dan het aantal dat voorgeschreven is 
sinds het Tweede Vaticaans Concilie. 
‘Wij willen de traditie handhaven’, vertelt 
Broeder Paulus, ‘en zeven is het heilige 
getal’. 

Spiritualiteit beleven
Naast gebed wordt er gewerkt op Sion. 
Ieder heeft z'n eigen taak. Broeder 
Paulus doet het tuinonderhoud, is voor-
zanger en contactpersoon van de cisterci-
enzer lekengroep, een groep mensen die 

maandelijks op Sion bij elkaar komt en 
wil leven volgens de regel van 
Benedictus. Zij zijn niet de enige men-
sen van buiten die Sion bezoeken. Veel 
mensen wonen de gebedsdiensten en 
eucharistievieringen bij en ook zijn er 
veel mensen die gebruikmaken van de 
logeermogelijkheid in het gastenverblijf. 
‘De behoefte om zich af en toe terug te 
trekken, om na te denken, om spirituali-
teit te beleven is groot’, aldus Broeder 
Paulus, ‘mensen komen ook dikwijls 
terug’. 

In deze behoefte wordt voor een deel ook 
voorzien in de website van de abdij. ‘Wij 
willen de wereld niet, zoals vroeger het 
geval was, helemaal buitensluiten. We 
willen iets uitdragen van hoe wij hier 
leven, ook omdat daar van buiten vraag 
naar is.’ ▪

Meer informatie over Abdij Sion: 
www.abdijsion.nl
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Broeder Paulus, een van de elf monniken 

van Abdij Sion te Diepenveen.

De refter van Abdij Sion. De monniken van Abdij Sion leven volgens de regels van Benedictus (530). Hier toont Benedictus zijn 

regels in een boek.



Prentbriefkaarten

Rond 1960 was kinderfolklore een 

favoriet onderwerp voor kleinkun-

stenaars. In 1956 ontwierp kunste-

naar Max Nauta (1896-1957) een 

kleurrijke set prentbriefkaarten met 

kinderfolklore. Als kunstenaar heeft 

Nauta meerdere keren opdracht 

gekregen om de koninklijke familie 

te portretteren. Hij maakte in 1956, 

in opdracht van het comité Kinder-

postzegels, een set van vijf prent-

briefkaarten over folkloristische 

onderwerpen. 

Heilig in Nederland

Op het Sint-Pietersplein in Rome 

werd op 3 juni jongsleden pater 

Karel Houben (1821-1893) uit het 

Limburgse Munster-

geleen door Paus 

Benedictus heilig ver-

klaard. Hoe word je 

 heilig in de Rooms-

Katholieke kerk? En 

hoeveel Nederlandse 

 heiligen zijn er  eigenlijk?

Moderne heksen

Moderne heksen zijn geen 

‘kromgetrokken vrouwtjes’ meer, 

toverend in de marge van een 

dorpssamenleving. Heksen hebben 

een eigen levensbeschouwing en 

treden veelvuldig in de openbaar-

heid. Hoe is de betekenis en het 

beeld van hekserij en heksen 

 veranderd in de loop der eeuwen?

Rood haar

Rood haar heeft vaak een negatieve 

klank. ‘Rood haar en elzenhout zijn 

niet op goede grond gebouwd’, luidt 

het spreekwoord. Maar rode haren 

worden, vooral bij vrouwen, ook 

positief geassocieerd met passie en 

erotiek. Hoe is dat te verklaren?
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Veel kunstenaars en dichters gebruikten de kermis als 
metafoor van het dagelijks leven en de eigen nostalgische 
jeugdherinneringen. Nu weer de kermis gloeit met duizend 
lichten is een bloemlezing van kermispoëzie. Met kleurrijke 
voorbeelden uit de beeldende kunst geeft dit boek een wer-
velende en tegelijkertijd reflectieve verbeelding van de 
 kermisbeleving door de tijd.

Gedichten
Uit vele kermisgedichten selecteerde samensteller en dich-
ter Bert Bevers bijna tachtig voorbeelden uit de twintigste 
eeuw. Bevers trof onder de kermisdichters vele beroemde 
namen aan, zoals Eva Gerlach, Guido Gezelle, Hans 
Warren, Martinus Nijhoff, Bernlef en Gerrit Achterberg. De 
kleurrijke, beweeglijke en luidruchtige  kermissfeer inspi-
reerde ook minder bekende schrijvers tot meester werkjes 
waar de romantiek, spanning en een wereld van klatergoud, 
overvloed en plezier, hand in hand gaan met beschrijvingen 
van verval, verlies van decorum, seks en de dood. 

Beeldende kunst
De gedichten verbeelden samen met de kermisschilderijen 
en tekeningen dit eeuwenoude volksvermaak. Vanaf de zes-
tiende eeuw lieten schilders zich door de kermis inspireren. 
Pieter Breughel en David Vinckboons wilden met hun schil-
derijen waarschuwen tegen de zondige kanten van dit ver-
tier. In de negentiende eeuw overheerste de romantiek. De 

Nieuw boek over kermis en kunst
feeërieke verlichting en het klatergoud van de stoomcarrou-
sel met houten paarden en spiegel decoraties waren het 
 ideale decor om verliefd worden. 

Nog steeds zijn kunstenaars geboeid door dit reizende 
 pretpark dat een plein in het dorp of stad omtovert in een 
droomwereld waar alle zorgen even naar de achtergrond 
verdwijnen. Een plek waar de werkelijkheid uitvergroot, 
 verscherpt wordt tot schrijnende, maar ook nostalgische en 
vaak humoristische kunstwerken zoals in de schilderijen 
van Gerrit Sol en de gedichten van Ingmar Heytze. 

Als eeuwenoud volksvermaak blijft de kermis kunstenaars 
en  dichters boeien.  

Unieke samenwerking
Het boek is het resultaat van een unieke samenwerking tus-
sen Stichting Kermis-Cultuur, Het Markiezenhof, Singer 
Laren en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
 
Bert Bevers (samensteller), Nu weer de kermis gloeit met 
 duizend lichten. Kermis in de poëzie (Utrecht 2007) is voor 
abonnees van  Traditie met € 4,- korting te bestellen door 
 over making van € 18,50 op giro 810806 t.n.v. het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, o.v.v. 
kermis. In de boekwinkel kost dit prachtige, rijk 
 geïllustreerde boek € 22,50.
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TIJDSCHRIFT OVER ALLEDAAGSE DINGEN, TRADITIES EN RITUELEN

Veel van onze gewoonten hebben wij 

onbewust overgenomen van onze 

ouders en voorouders en vervolgens 

naar onze eigen hand gezet. Het door-

geven van gewoonten en gebruiken van 

generatie op generatie noemen wij 

 ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het 

Latijnse woord ‘traditio', wat overhandi-

ging betekent. Het overhandigen van 

cultuur aan de volgende generatie.

T  raditie is het tijdschrift dat informatie 

over de historische en hedendaagse 

 tradities, rituelen en alledaagse dingen 

in Nederland geeft. Want de tradities 

van ons dagelijks leven zijn een belang-

rijk onderdeel van het sociale geheugen 

van een samenleving en vormen de basis 

van de culturele bagage die ieder van 

ons met zich  meedraagt.




