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Van Clemens 

 

De ‘Passionen’ van Bach 
 
In 2008 hielden Helma en ik vakantie in de deelstaat Thüringen 
in (het voormalige Oost-)Duitsland. We hadden het plan om alle 
plaatsen te bezoeken waar Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
had gewoond en gewerkt. In Köthen en Lünenburg zijn we 
(helaas) niet geweest, in andere plaatsen wel. Ik wil hier niet 
een uitgebreid reisverslag en biografie geven. Wel wil ik wat 
meer over Bach in Leipzig vertellen, in het bijzonder over de tijd 
waarin hij de ‘Passionen’ componeerde en uitvoerde. 
 
Eerst iets over Leipzig in de 18e eeuw. De stad had zich in de 
loop van de eeuwen ontwikkeld tot een belangrijk knooppunt 
van handelsroutes. Duizenden kooplieden bezochten de stad 
jaarlijks en economisch stak Leipzig, ondanks het kleine aantal 
inwoners van 30.000, steden als Hamburg en Frankfurt naar de 
kroon. Daarnaast werd Leipzig een centrum van cultuur en 
onderwijs. Er waren rijke kooplieden met grote verzamelingen van (nu museale) schilderwerken en 
Leipzig had een universiteit met een vooraanstaand corps hoogleraren (vooral theologen) en een 
bruisend studentenleven.  
 
De benoeming van Bach in 1723 was ook vooral bedoeld om de 
stad Leipzig een stevige culturele en vooral muzikale ‘boost’ te 
geven. Bach was benoemd tot ‘cantor et director musices’ anders 
gezegd: hij werd cantor (muzikaal leider) van de Thomasschule, 
een soort gymnasium dat nauw verbonden was met de 
Thomaskirche (Thomas Kerk, zie de foto) en de universiteit van 
Leipzig. De ‘cantor’ was verantwoordelijk voor de muziek in de 
Thomaskirche en Bach selecteerde daarvoor geschikte leerlingen. 
Als ‘director musices’ was hij een soort opperbaas van de 
muziekuitvoeringen in andere kerken (onder meer de 
Nicolaïkirche) in Leipzig. 
 

Thomaskirche 



Maar er werd door het bestuur van de gemeente Leipzig ook van Bach verwacht dat hij het gehele 
muziekleven van Leipzig meer leven zou inblazen. In dat kader ‘verdiende hij bij’ met leiding geven 
aan reeds bestaande muziekgezelschappen (‘collegia musica’) die op gezette tijden in koffiehuizen 
optraden, componeerde hij en regelde de muziek bij huwelijken en begrafenissen en ook – dit is 
weinig bekend – bij publieke executies (ophangingen). In de loop van de jaren wist hij zijn positie te 
versterken, onder meer door allerlei koninklijke en prinselijke erkenningen en werd voor zijn 
werkgevers van het stadsbestuur en de Thomasschule een toenemend lastig en ongenaakbaar 
persoon. 
 
Bach heeft voor vijf ‘jaargangen’ cantates gecomponeerd. Er zijn slechts drie jaargangen bewaard 
gebleven. Ik vind dit alles eigenlijk een haast bovenmenselijke prestatie: elke week een cantate 
componeren, handschriften kopiëren (daar gebruikte Bach zijn familie en leerlingen voor) , de 
cantate instuderen en uitvoeren. En dan nog regelen dat er voldoende en vooral goed opgeleide 
musici en zangers aanwezig waren!  
 
Je zou kunnen zeggen dat de door Bach gecomponeerde ‘Passionen’ eigenlijk heel grote cantates zijn 
– als sluitstuk van een reeks eerder uitgevoerde cantates –  met hier en daar compleet nieuwe 
composities. Voor zover bekend heeft Bach drie ‘Passionen’ gecomponeerd: de Johannes-Passion 
(waarvan vermoedelijk in 1724 de eerste in de Nicolaïkirche, de tweede versie in 1725 in de 
Thomaskirche en in 1728 de derde versie vermoedelijk in de Nicolaïkirche is uitgevoerd), de 
Matthäus-Passion (eerste verse uitgevoerd in 1727 in de Thomaskirche, in dezelfde kerk is een 
tweede versie uitgevoerd in 1736 en – vermoedelijk – in 1742). Bach heeft ook een Markus-Passion 
gecomponeerd, Die is uitgevoerd in  1731 in de Thomaskirche maar verloren gegaan. 
 

De passie-uitvoeringen op Goede Vrijdag 
waren in Thüringen (en ook elders) een 
traditie. Meestal waren de gezangen sober, 
homofoon, alleen met orgelbegeleiding. In 
de 18e eeuw kregen de passie-uitvoeringen 
een meer dramatisch karakter, met 
uitgebreide koorzang, aria’s, begeleiding 
met meerdere instrumenten. Ondanks dat 
de stad Leipzig aan (inter-)nationaal aanzien 
had gewonnen, waren de inwoners toch wat 
stijf en kleinburgerlijk. De eerste uitvoering 
van de Johannes-Passion in Leipzig is 
daarom door de kerkgangers met zeer 
gemengde gevoelens ontvangen. Men vond 
het teveel op een opera lijken, al ontbraken 

de toneelattributen. Toch hebben de 
autoriteiten deze uitvoeringsvorm 

toegestaan omdat was gebleken dat bij andere meer muzikaal omlijste en dramatische passie-
uitvoeringen op Goede Vrijdag de kerken met een ‘klassieke’, sobere Goede Vrijdag-dienst 
toenemend minder bezocht werden.  
Niettemin moet de passie-uitvoeringen vanaf 1724 in Leipzig de mensen vreemd in de oren hebben 
geklonken: volstrekt nieuwe muziek met soms een herkenbare koraalmelodie erdoorheen. 
 
De ‘Passionen’ van Bach waren en zijn muzikale monumenten die, ook als zijn ze gecomponeerd in 
een Lutheraanse omgeving, niets aan dramatische zeggingskracht – ook voor niet-gelovigen – over de 
wisselvalligheden van het menselijk bestaan hebben ingeboet. 
Na de dood van Johann Sebastian Bach in 1750 is veel van zijn werk verloren gegaan. Het muzikale 
leven in Leipzig kachelde achteruit. Zo verdwenen ook de door Bach gecomponeerde passies. 

Nicolaïkriche: orgel 



Ik betreur het nog steeds dat van zijn werk voor allerlei muziekgezelschappen in Leipzig niets over is. 
Ook van zijn kamermuziek (bijvoorbeeld trio-sonates) heeft niets de eeuwen overleefd. De naam J.S. 
Bach bleef bekend bij een beperkte groep kenners en liefhebbers. Zijn muziek werd na zijn dood door 
velen als ‘te wiskundig’,en ‘te moeilijk om uit te voeren’ beschouwd. Deze meningen hoor je nog 
steeds! Twee van zijn zoons componeerden in heel andere stijl. Eigenlijk raakte zijn muziek voor een 
groot publiek vergeten. 
 
Dat J.S. Bach aan vergetelheid is ontsnapt en 
een groot aantal van zijn werk en zijn gered is te 
danken aan Felix Mendelssohn (1809-1847). 
Eigenlijk was het een toevallige samenloop van 
omstandigheden dat hieraan ten grondslag lag. 
Het was een oudtante van Felix die in Berlijn een 
muzieksalon had en de muziek van J.S. Bach 
propageerde. Zij speelde klavecimbel en had 
lessen ontvangen van Bach’s zoon Wilhelm 
Friedemann. Ook verhandelde zij manuscripten 
van Carl Philipp Emmanuel Bach, een andere 
zoon van de oude Bach. Deze oudtante was ook 
een koorlid in Berlijn. De dirigent van dat koor 
was ene Carl Friedrich Zelter (1758-1832) die het 
– bijna vergeten – Duitse muziekrepertoire – 
mét de werken van J.S. Bach –  bestudeerde en 
propageerde. De jonge Felix Mendelssohn had in 
zijn jeugdjaren deze Zelter als muzikale tutor en 
deze moet hem ongetwijfeld met muziek van J.S. 
Bach hebben beïnvloed.  
Een andere toevalligheid was dat de vader van 
Felix Mendelssohn een aantal manuscripten van 
werken van Bach bezat, eerder gekocht bij en 
veiling. Een aantal ervan schonk hij aan de ‘Berlin Singakademie’ ( het koor van zijn schoonzuster) om 
die goed te bewaren. In 1823 gaf  Felix’ grootmoeder van moeders zijde, Bella Salomon,  een 
geschenk aan Felix: een kopie van de complete Matthäuspassion. Na veel inspanningen wist Felix 
Mendelssohn deze ‘Passion’ uitgevoerd te krijgen. 
 
Sinds die tijd is J. S. Bach eigenlijk in ere hersteld en is zijn waarde als componist erkend. Inmiddels 
wordt nog steeds allerlei musicologisch onderzoek gedaan naar zijn werk. En er wordt steeds wat 
ontdekt. Hopelijk vindt men ergens in een oude bibliotheek of onder een oude koorbank een 
partituur van de Markus-Passion.  
De laatste ontdekking werd in het dagblad Trouw van 30 maart 2021 vermeld: de eerste uitvoering 
van de Matthäus-Passion, de verloren gegane zogenaamde ‘Urfassung’ uit 1727, zou zeer 
waarschijnlijk niet met twee koren maar met één koor zijn uitgevoerd. Wij kennen nu de zogenaamde 
‘Frühfassung’ , een uitvoering in de Thomaskirche uit 1736. Waarschijnlijk gebruikte Bach twee koren 
(voor een ruimtelijk effect) in de veel grotere Nicolaïkirche pas in 1737. 
 
Het is mij nooit duidelijk geweest waarom wij, als Fortissimo, niets van J.S. Bach op het repertoire 
hebben staan. Maar wat niet is kan nog komen…… 
 

  

Felix Mendelssohn 



Van Bas 
 
MIJN MOLENWERELD, deel 7. 

 

Mijn vorige verhalen gingen over Verfmolen 

De Kat en Oliemolen De Zoeker en Houtzager 

De Gekroonde Poelenburg. Uit de tijd dat 

men vond dat handwerk toch wel erg veel tijd 

vergde en men naar een hogere productie 

ging streven en andere krachtbronnen ging 

zoeken en benutten. Vandaag weer zo’n 

fabriekje:  

Pelmolen Het Prinsenhof.  

 

 

 

Je kunt deze molen vinden in Westzaan en is slechts lopend te 

bereiken vanaf de J.J. Allanstraat via het Reikepad. Ik heb dat 

tweemaal gedaan. Een keer toen ook Truus erbij was en 1 keer 

met mijn leerling. Zie maar eens op de foto van toen. 

 

Er is een tijd geweest, dat we de aardappel nog niet of 

nauwelijks kenden en graanproducten het voornaamste 

voedsel vormden. 

Een van de graansoorten is gerst. Maar gerst heeft een harde 

schil eigenlijk en is niet te vermalen. Nee, de schil of de pel 

moet er af en dat gebeurt in de pelmolen.  Dat is niet zonder 

gevaar, want de steen die daarvoor gebruikt wordt, moet heel 

snel ronddraaien.  

 

 

Daarom stopte men de 

steen …. onder de vloer, 

veilig tussen stevige balken.  

Je zou je het zo kunnen 

voorstellen:  

alle balken vormen samen 

mèt stevige vloer èn goede 

afdekking een kist. 

 

Mocht er onverhoopt iets 

met de steen verkeerd gaan, 

dan zit die behoorlijk veilig 

in de kist opgesloten.  

 

Gesloten ziet er zo 

uit………….  

 



 

De molenaar kan om allerlei redenen (schoonmaken of herstel werkzaamheden of ter instructie) de 

steen ook openleggen. Dat zie je hieronder……. 

 

Wat zien we dan?  

In het midden de pelsteen en verticaal daarin de steenspil 

die voor de aandrijving gaat zorgen. Op windkracht 

natuurlijk. 

 

Om deze steen heen wordt een kuip gemaakt. Een deel ligt 

nu vooraan op de zij en achteraan ligt nog zo’n deel. Samen 

vormen zij het pelblik. 

Er zijn enorm 

veel gaatjes in 

dat pelblik 

gemaakt van 

buiten naar 

binnen en 

daardoor 

ontstaan veel 

puntige 

uitsteeksels 

aan de 

binnenzijde. 

Dit zie je als de molenaar alles weer opgebouwd heeft: 

 

Op de foto op de vorige bladzijde konden 

jullie ook nog een voorraadbak zien : het 

kaar en ook nog het grote handvat van de 

schuif. 

Nu gaan we pellen: 

-de molenaar vult het kaar met gerst. 

-hij laat de pelsteen draaien. 

-het kaar loopt leeg op de pelsteen. 

-door de middelpuntvliedende kracht 

worden de gerstekorrels naar buiten 

geslingerd en komen zo tussen steen en 

pelblik. 

-de gerstekorrels slingeren langs de puntige 

uitsteeksels en verliezen een gedeelte van 

hun bolster. 

-na 4 min trekt de molenaar de schuif open 

en alles “vliegt” in de emmer onder het 

ronde deksel. 

-hij leegt de emmer op de zeef en er wordt 

al schuddend gesorteerd. 

-dat proces wordt wel 6 keer herhaald. 

- het resultaat is GORT 



Hier nog een ruimer overzicht van de 

vloer. Twee pelstenen dus zelfs. 

Helemaal vooraan is de steenspil goed te 

zien. 

 

Achter deze spil valt wat licht naar binnen. 

Het is de deur naar de stelling. 

Staande op de stelling kun je genieten van 

het weidse uitzicht, maar nog meer van dit 

fraaie en zeer nuttige molenattribuut :  

het onderste deel van de staart van de 

molen met daarin het grote kruirad: 

 

 

  in 1991 maakte ik daar zelf deze foto ….. 

 

…de koninklijke poepdoos van Het Prinsenhof 

 

Deze keer heb ik geen “eigen” filmpje van deze 

molen, maar ik heb op youtube wel een prachtig 

verhaal gevonden. Machtig interessant, vind ik 

natuurlijk, maar jullie denken er misschien anders 

over. Wat is het geval? Het duurt 17 en een halve 

minuut. Dat is veel gevraagd van jullie tijd . De 

eerste 6 minuten gaan ook nog eens niet over het 

pellen maar over kruien en zeil voorleggen. Kies 

dus zelf òf je wel wilt kijken en of je alles gaat zien 

of stukjes gaat overslaan. 

Jullie kijken dan naar: “De werking van de pelmolen, molenaar Piet Klees”. 

https://youtu.be/9Zz323FQMaY  

 
   Dit was opnieuw “werken in de molen” . Machtig om te zien en mooi om mee 

   te maken.  

   Volgende keer weer een andere molen, want onze verre voorouders waren 

   zeer inventief.” 

 

Maar. 

https://youtu.be/9Zz323FQMaY
https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/742_13.png
https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/742_13.png


Ik ben nog niet klaar voor vandaag. 

 

Vorige keer stond dit zinnetje in onze krant…  

 

“Toen ik mijn ouders in 1967 ging vertellen dat wij zouden gaan verhuizen naar Bergen op Zoom..” 

 

Het was van de hand van Jan Hendrickx. Ons erelid. In KOORonaNIEUWS 32 is hij uitvoerig in het 

zonnetje gezet door Wim Speek. Van die tijd heb ik geen weet, maar ik had al wel eens de eer bij 

deze heer aan tafel te zitten. Waarschijnlijk was het een Nieuwjaarsbijeenkomst. Een goed gesprek, 

met ophalen van herinneringen…..van ons beiden. Ik werd daaraan herinnerd door bovenstaand 

geciteerd zinnetje. Waarom kwam Jan naar Bergen? Hij kwam voor een van de ijzergieterijen. 

‘d Holland zo gezeed. Mijn vader was geboren in 1912…kreeg als 13-14 jarige hevige mot met z’n 

onderwijzer….en liep weg….naar huis. Dus moest hij gaan werken…..en hij wilde het liefst gaan 

timmeren. Zijn vader, mijn opa dus, zag kans hem een baantje te bezorgen op ‘d Holland, want “daar 

werkten ze met kasten….” Op de dag dat hij 65 werd (in 1977 dus) en er 51 jaar op de febriek had 

gewerkt, ging hij met pensioen. Jan had vage herinneringen aan mijn vader. Maar we hadden wel een 

gezamenlijk verleden bij de ijzergieterij. Ieder op onze eigen manier. 

 

Waarom nou deze ontboezemingen? Gewoon …. Mijn molenwereld. 

Jullie hebben natuurlijk wel door, dat het heel wat tijd en inzet vraagt om molenaar te worden. Heel 

belangrijk daarin is de opleiding die Het Gilde van Vrijwillige Molenaars biedt. Zo was er in 1988 een 

“Informatie bovenassen” uitgegeven en die zat ook in mijn lespakket. En wat vond ik daarin? Een 

vermelding van IJzergieterij Asselbergs Holland. Die heb ik nu weer eens opgezocht en misschien kan 

ik er Jan mee plezieren. 

 

Eerst wat uitleg: 

De molen heeft vele assen, maar de bovenas is 

misschien wel de belangrijkste. Hij ligt in de 

kap van de molen en verbindt het wiekenkruis 

met de werktuigen in de molen. In eerste 

instantie werden ze van hout gemaakt.  

Gewoon in een bos naar een geschikte boom 

zoeken met enorme afmetingen. Denk aan zo’n 

anderhalve meter diameter bij de wortel.  

Geen gemakkelijk werk om daar een goede as 

van te maken, maar het is wel gelukt hoor.  

 

Later kwamen er andere technieken en 

materialen. Te veel om op te noemen en te 

beschrijven. 

Uiteindelijk werd het mogelijk om molenassen 

…….te gieten in ijzergieterijen.  

En nu zijn we waar we willen zijn en nu hoop ik 

dat ook Jan daar herinneringen aan heeft:  

ook Asselbergs Holland heeft eenmalig een 

bovenas gegoten in 1979 of 1980. 

 

 



In grote lijnen zijn alle assen gelijk, maar 

bijna elke fabriek zette er de eigen 

“handtekening” op. 

Echte deskundigen herkennen aan de askop 

welke gieterij geleverd heeft.  

Dit is bijvoorbeeld de askop van  

De Soaseler Möl die in Saasveld staat: 

-rood geschilderd, 

-een gele walpen (om de as in de draaibank   

te centreren),  

-een gele ster er omheen en het is juist deze 

ster die vaak als handtekening dient. 

 

Waarom deze molen als voorbeeld? 

 

Deze molen was 

eind jaren 70 aan een 

grondige restauratie toe. 

Toen werd de kap 

gesloopt en een kraan 

pikte de bovenas op. 

Onderweg naar 

beneden viel alles uit de 

takels. 

Met het 

desastreuze gevolg dat de 

gietijzeren as van 1864 

gebroken was. 

  

 

         restanten rusten rustig………..in het gras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ter lering ende vermaeck liggen ze er nog steeds te rusten…… 

 

 

 

 

….maar de molen draait…. 

 

 

 

…met een as die gegoten is in 

  Bergen op Zoom. 

Mijn vader heeft dat nooit meegemaakt, 

maar Jan Hendrickx misschien wel. 

 

 

 

Van dit gieten heb ik geen foto’s en geen film, maar ik vond wel een filmpje op YouTube. 

Daar was ik zo onder de indruk van, dat ik het aan Jan wilde laten zien. Als jullie het ook willen zien, 

ga je gang en neem er uitgebreid de tijd voor en klik op 

 

Het gieten van een bovenas, film Jaap Kuitert 2004  19.13 min 

 

https://youtu.be/HoaDHnnYeHg  

 

Bas 

 

  

https://youtu.be/HoaDHnnYeHg


Van Fred 

 

Als iemand met pensioen gaat luidt het gezegde: “die gaat achter de geraniums zitten.  

Geraniums in de vensterbank zijn een beetje uit de mode, het gezegde is dus een beetje achterhaald. 

Slimmeriken maken er tegenwoordig van: “die gaat achter de orchideeën zitten”. Dat is natuurlijk 

veel actueler, want veel mensen hebben orchideeën voor het raam staan. 

 

Dat zijn allemaal cultivars, gekweekte soorten. Maar wisten jullie dat orchideeën in Nederland ook in 

het wild voorkomen en in Europa nog veel meer soorten dan in Nederland? 

 

Rianne en ik zoeken graag de bossen, alpenweiden en moerassen op om van orchideeën te genieten. 

Voordat we op reis gaan heb ik op topografische kaarten de mooiste plekjes al opgezocht en weet ik 

ongeveer waar we moeten zijn. Dan hangt het af van het jaargetijde of je ze ook daadwerkelijk vindt. 

Maar we zijn niet zo fanatiek, dat we om een soort te zien speciaal op reis gaan.  

Dat geldt trouwens ook voor vogels, paddenstoelen en andere soorten. Ik ken iemand die de halve 

wereld afreist om een bepaalde libelle te zien….. Zo erg is het bij ons niet. 

 

De orchideeënfamilie is de op één na grootste familie in de plantenwereld. Afhankelijk van welk boek 

je raadpleegt ligt het aantal soorten wereldwijd tussen de 15000 en 35000 soorten. Indeling is niet 

eenduidig, vandaar de grote verschillen in aantallen. Ze komen voor in alle werelddelen, behalve 

Antarctica.  

 

Orchideeën zijn éénzaadlobbigen. Dat kun je aan de bladeren 

zien: er is geen hoofdnerf. Tweezaadlobbige hebben een 

hoofdnerf. Het binnenste van een eikel bestaat uit twee 

helften, tweezaadlobbige dus en dat zie je in het blad terug. 

Andere éénzaadlobbigen zijn lelies, narcissen, lissen en 

grassen. 

 
Blad van een bijenorchis: parallel lopende nerven, niet vanaf een hoofdnerf. 

 

Ik kan hier 

beschrijven hoe je 

orchideeën kunt 

herkennen, maar 

eigenlijk is het niet zo 

moeilijk. Ze op naam 

brengen is wat 

moeilijker. 

Vooral de grote 

soorten vallen direct 

op, maar de soorten 

die in een aarvorm 

bloeien zijn wat 

moeilijker te 

herkennen, ook al 

omdat de bloemen 

vaak klein zijn.  

Bijenorchis 

Hondskruid 



Van dichtbij kun je aan de afzonderlijke bloei zien dat het een orchidee betreft. Er zijn ook andere 

planten die er sterk op lijken, bijvoorbeeld bremraap, maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien.  

 

Eén orchidee kan wel twee miljoen 

zaden verspreiden. Ook deze plant 

moet het hebben van schimmels in 

de bodem om voedsel te vergaren. 

Het kan wel jaren duren voordat de 

plant boven de grond komt. En dan 

nog alleen het blad. Soms duurt het 

tien jaar voordat hij bloeit. 

Naast voortplanting door 

zaadvorming, kennen we de 

vegetatieve voortplanting. Heel 

bijzonder is de derde methode: 

sommige soorten hebben 

broedknollen aan de top van de 

bladeren. Die breken op een gegeven 

moment af en vormen    

nieuwe planten.  

Er zijn soorten, waaronder de bijenorchis, die zichzelf 

kunnen bestuiven. Meestal als bestuiving door insecten uitblijft kunnen ze zich op die manier tóch 

voortplanten. Afbrokkelende stuifmeelkorrels vallen op de  stempel die je goed kunt zien. De meeste 

soorten lokken insecten door de prachtige kleuren, nectar én geuren. Al die lokkers trekken 

mannetjesinsecten aan en zo wordt de orchidee bevrucht. Zij kruipen in de bloem en nemen 

stuifmeel mee naar een volgende. 

 

In Nederland komen 

ongeveer 20 soorten 

orchideeën voor. Sommige 

daarvan zijn zeer zeldzaam, 

zoals de 

Herfstschroeforchis. Andere 

zijn minder zeldzaam, maar 

je moet wél weten waar ze 

staan.  

 

Ik weet nog dat tussen de 

Kraaijenberg en de 

vogelkijkhut de eerst 

Moeraswespenorchis 

ontdekt werd. Wát een 

vondst was dat! Het 

volgende jaar stonden er al 

enkele meer en nu staan er 

inmiddels duizenden.  

 

 

Bijenorchis staat op het punt zichzelf te bevruchten 

Herfstschroeforchis Herfstschroeforchis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook Rietorchissen. Maar verder moet je ze zoeken als 

een speld in en hooiberg. Ook hier geldt dat luchtvervuiling 

en verminking van de biotoop grote invloed hebben. Goed, 

ik geef toe, sommige zijn gewoon zeldzaam. 

 

De bergweiden in de Alpen en vooral die in de Pyreneeën 

zijn nog wel gezond en daar vind je dan ook de mooiste orchideeën. In de Pyreneeën overigens ook 

soorten die alleen daar voorkomen. In de Latijnse namen vind je dat ook terug. Vooral de Jura is een 

walhalla voor deze mooie planten. Bloemrijke graslanden zien? Ga in juni naar de Jura, 

overweldigend. 

 

Vaak staan er veel orchideeën dicht bij elkaar. Hoe vaak ben ik niet plat op de grond gegaan voor een 

orchidee. Foto’s maken! En dan sta je op, kijkt om je heen en dan zie je dat er tientallen andere 

exemplaren staan. Prachtig! 

 

Ook aan orchideeën kleven leuke verhalen. 

Eentje dan: de Breedbladige orchis heette tot 

voor kort Breedbladige wespenorchis. Nu niet 

meer. In mijn ogen volslagen onterecht, want 

die plant heeft een bijzondere verhouding met 

wespen. De bloemen verspreiden een 

geurstof die mannetjeswespen aantrekt. Het 

mannetje kruipt in de bloem op zoek naar 

voedsel en dat is er volop: een bedwelmende 

stof die er voor zorgt dat de wesp “dronken” 

wordt en dus schommelend en struikelend 

door de bloem waart en daar een tijdje rond 

blijft hangen. Dat komt goed uit, want zo neemt hij op zijn lichaam veel stuifmeel mee naar de 

volgende plant.   

 

 

 

Moeraswespenorchis 

Rietorchis 



De foto’s die ik in dit artikel gebruik, heb ik zelf gemaakt.  

Vanaf hier plaats ik een aantal mooie exemplaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Breedbladige orchis komt 

veel voor. Hij staat bij mij in de 

tuin.  

De Bokkenorchis is hier in de 

omgeving zeldzaam. Deze staat 

bij Nieuw Vossemeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gevlekte orchis lijkt veel 

op de rietorchis. De bloemen hebben veel kleurschakeringen, 

je hebt het blad erbij nodig om hem te determineren. 

 

 

 

 

 

Bokkenorchis 

Bokkenorchis 

Breedbladige wespenorchis 

Gevlekte orchis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondskruid 

Bosorchis 

Grote keverorchis 

Welriekende nachtorchis 

Welriekende nachtorchis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelnestje 

Poppenorchis 

Poppenorchis 



Het schijnt dat alle tot nu toe in Nederland 

voorkomen. Er zijn er bij die ik in Nederland nog 

nooit heb gezien.  

 

Nu nog wat soorten die, voor zover ik weet, in 

Nederland niet voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

Bergnachtorchis 

Aangebrande orchis 

Bergnachtorchis 

Aangebrande orchis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommelorchis 

Bleek bosviooltje 

Rood bosviooltje 

Wit bosviooltje Breedbladig Handekenskruid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lijken op elkaar maar zijn niet hetzelfde. 

 

 

 

Misschien een Gevlekte orchis 

Mannetjesorchis 

Hondskruid 

Hondswortel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogelorchis 

Soldaatje 

Roze vanilleorchis 

Zwarte vanilleorchis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegenorchis 


