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Van Clemens 

 

Boere-charleston 
 

Even een vraag aan jullie allemaal. In het overzicht van ons repertoire wordt tweemaal de Boere-

charleston vermeld. Eén melodie is door Hans P. Keuning gecomponeerd. Het is de versie die wij 

dikwijls hebben gezongen. Een tweede versie is door Johanna Bordewijk – Roepman geschreven en 

die versie heb ik (nog) nooit gezongen. Iemand van jullie wel? 

Interessant is dat deze Johanna Roepman (zie bijgaande afbeelding) de echtgenote was van 

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) , een beroemd Nederlands 

romanschrijver (van o.m. ‘Karakter’), Zij leefde van 1892 tot 

1971 en heeft in de jaren veertig en vijftig van de vorige 

eeuw veel gecomponeerd voor orkest, piano, koor en 

orkest. Zij schreef ook liederen en a-capella koorwerken. Uit 

de bronnen die ik heb (m.n. Wikipedia) komt naar voren dat 

zij voornamelijk autodidact was en korte tijd 

orkestratielessen van Eduard Flipse heeft gehad. Zij schreef 

de Boere-charleston in de jaren dertig van de vorige eeuw 

voor de ‘Koninklijke Zangvereeniging Schiedams 

Mannenkoor Orpheus’, een koor dat werd gedirigeerd door 

Eduard Flipse. Een stuk om eens uit de mottenballen te halen? 

 

Nu even iets over Hans P. Keuning (zie bijgaande foto). Ik 

vond nog een nummer van hem in onze bibliotheeklijst: Bela 

Bimba. Ook ooit door Fortisimo gezongen? Voor mij is dit stuk 

onbekend. Keuning (1926-2016) was actief in Enschede als 

muziekleraar en dirigent. Tevoren had hij in Amsterdam 

piano en schoolmuziek gestudeerd aan het Amsterdams 

Conservatorium. In 1964 werd hij directeur van de Asser 

muziekschool. Later werd dit Instituut voor Creatieve 

Ontwikkeling, een overkoepelende organisatie voor onder 

meer een aantal streekmuziekscholen in Drenthe. Van 1979 tot zijn pensionering in 1983 was hij 

directeur van de muziekschool in Purmerend. 

Keuning schreef toegankelijke muziek voor onder meer blokfluit, koor, piano, kleine ensembles. 



De Boere-charleston is een gedicht van de Vlaming Paul van 

Ostaijen (1896-1928). Dit gedicht is door velen getoonzet (ik 

noemde al Johanna Bordewijk – Roepman, Hans P. Keuning, maar 

kwam ook een versie van de Vlaming Peter Vermeersch tegen, 

met een supersnelle eerste strofe vol ‘tulpenbollen’!) maar is 

eigenlijk een muziekstuk op zichzelf. Wat Van Ostaijen met zijn 

gedichten deed was klanken uitdrukken in een opeenvolging van 

woorden met grote en kleine letters. Er zijn gedichten van Van 

Ostaijen die een of meerdere pagina’s beslaan met woorden in 

allerlei lettergrootten en – dikten, soms afgewisseld met kleine 

schetsen. Ik zou hiervoor liever de typering ‘woordschilderij’ 

gebruiken dan ‘gedicht’. Maar mogelijk hebben jullie andere 

suggesties. Wat Van Ostaijen met taal deed was uniek. Ik ken geen 

andere auteur die ongeveer dezelfde weg heeft bewandeld, maar 

ik ben geen neerlandicus...In mijn verzameld werk van Van 

Ostaijen uit 1963 (ik zat toen nog op school) zijn zelfs door hem 

geschreven pagina’s opgenomen die in de zojuist beschreven stijl zijn opgemaakt. In de geschiedenis 

van de dichtkunst wordt ook wel van ‘expressionisme’ gesproken, wat zoiets betekent dat je 

maximaal uitdrukking geeft aan een gevoel en beleving. Zie de bijgaande illustratie als voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul van Ostaijen heeft, bij zijn overlijden als 32-jarige, een kort leven gehad.  

 

Hij is geboren in 1896 te Antwerpen. Vader kwam uit Steenbergen (NL.), zijn moeder uit Rekem (B.). 

Over zijn vroege jeugd heb ik niets kunnen vinden, wel dat hij in zijn middelbare schooltijd een 

onhandelbaar persoon was die tot tweemaal toe van school is gestuurd. Zijn ouders woonden in 

Hove, nu een dorp bij Antwerpen met veel grote en chique villa’s, eerder in bezit van rijke 

fabrikanten (o.m. Rombouts, koffieproducent) en havenbaronnen . Zijn vader had zijn 

loodgietersbedrijf verkocht en rentenierde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) is de familie 

naar Antwerpen uitgeweken en ontpopte Paul van Ostaijen zich als een ‘linkse flamingant’ (sterk 

tégen de overheersing van de Franssprekende Walen en vóór meer invloed van de gewone 

man/vrouw in Vlaanderen). In 1918 werd hij tot een gevangenisstraf veroordeeld omdat hij een 

Fransgezinde kardinaal had uitgefloten. De toenmalige Duitse bezetter (en waarschijnlijk 

sympathiserend met de Vlaamse beweging) heeft hem tegen verdere vervolging beschermd. Echter 

in 1920 volgde een tweede veroordeling voor zijn publicaties in een activistische tijdschrift, de 

‘Vlaamsche Courant’. Hij week uit naar Berlijn in 1920, maar keerde terug in 1921 en kreeg 

‘bestuurlijke amnestie’. Hij overleed in 1928 aan tbc in een privé- sanatorium te Miavoye-Anthée, een 

dorpje bij Dinant, onbekend en vereenzaamd. Het voert te ver details over zijn werk en contacten 

met andere kunstenaars hier te vermelden, je kunt ze vinden in allerlei biografieën. 

 

Ik wil afsluiten met een gedicht van hem uit 1916. 

 

 

Melopee  

 

Onder de maan schuift de lange rivier 

Over de lange rivier schuift moede de maan 

Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee 

 

Langs het hoogriet 

langs de laagwei 

schuift de kano naar zee 

schuift met de schuivende maan de kano naar zee 

Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man 

Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee  
 

Gewoon een paar keer hardop lezen. Prachtig woordenschilderij toch! 

 
 

 

 

  



Van René 

 

Voor degenen die     
a. de Franse taal beheersen en        
b. geinteresseerd zijn: 
  
Het overlijden van Napoléon Ier op 5 mei 1821, dus precies 200 jaar geleden. 
  
Als tijd staat vermeld 10 minuten voor zes. Dat was tegen de avond. 
De bevindingen komen van zijn lijfarts op St. Helena, dokter Antomarchi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Van Bas 
 
MIJN MOLENWERELD, deel 10.  

 
Mijn reis langs diverse industriemolens werd even onderbroken. We zaten immers midden in de 
LINKSOM of RECHTSOM discussie.  
 
We pakken de draad 
weer op en gaan op weg 
naar Rotterdam-
Kralingen. 
Oorspronkelijk een 
veengebied, waarop 
landbouw werd 
bedreven. Toen de 
vraag naar brandstof  
toenam, werd de turf 
tot heel diep onder de 
waterspiegel “geoogst”. 
Er bleven grote plassen 
over, die in de 19de 
eeuw werden 
drooggelegd.  
Eén plas werd bewaard… 
 
De Kralingse Plas……………….…..→ 
 
Aan de rand van deze plas staat een industrieel  
complex, dat bestaat uit twee zeer  
bijzondere industriemolens èn een karottenfabriek. 
 

  op de voorgrond  
Snuiftabak- en specerijmolen De Ster 
 
in de achtergrond  
Snuiftabak- en specerijmolen De Lelie. 
 
en achter De Lelie staat de karottenfabriek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dit is de voormalige fabriek, waarin nà een 
grondige restauratie nu een zeilschool is 
gevestigd …… 

 
 
 

Ja zeker, het staat er echt …  

Karottenfabriekje Kralingse Plas…..→ 

Wat zijn nou eigenlijk “karotten”?  

Dit zijn ……… 

 

 

…….en het zijn bundels tabak……. 

 

……waar men veel later snuiftabak   

oftewel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        van zal maken in de snuifmolens. 

 

 

 

 



Ik kan het niet laten. Even wat tussendoor. (Misschien 
stimuleert het een van jullie om er op een of andere manier 
op te reageren.) 
Jullie kennen vast cafetaria ‘t Luifeltje en nog enkele huizen in 
de Williamstraat/hoek Bredasestraat. In de oorlog of kort 
daarna stond daar niets en het veldje lag braak dus. Mijn opa 
teelde er tabak en later hingen de tabaksbladeren te drogen 
op onze slaapkamer.   

 
  Zo ongeveer, 
  maar niet zo 
  welig………→ 

 
 
 
Zo ongeveer,  
maar niet zo 
talrijk 
 
 

  
  

 
 
 
 tabaksbladeren bij een    
 demonstratie in Rotterdam………….→ 
 
….de nerven worden eruit gesneden, 
….de gedroogde bladeren worden gesausd, 
….enige tijd zo bewaard, 
 

 
 
 
 

 
….dan ingerold in een katoenen doek, 
….ingesnoerd met dik touw, 
….”getrokken” noemde men dat, 
 
 
 Hier zijn 2 karottentrekkers  
 aan het werk 



Omdat het doek en het touw ook doordrenkt 
werden van de saus, werd het werk na 2 
weken overgedaan met een schone doek en 
iets dunner touw. Weer wat later ging het 
doek eraf en werd de karot met alleen touw 
ingebonden. Dat kun je zien op deze foto…→ 
 
Daarna werden de karotten voor minimaal 
een half jaar, maar liefst voor jaren 
opgeslagen en dan kwam het proces van echt 
snuiftabak maken pas aan de orde. Het 
gebeurde òf door echt raspen en dan 
verkreeg men de duurste snuif òf door 
fijnkappen in de snuifmolen. 
 
In de negentiende eeuw was snuiftabak een veelgebruikt 
genotsmiddel. Ook in de hogere kringen en dan werd de snuif  
vermengd met kruiden en geurstoffen. Daarvan nam je een klein 
beetje tussen duim en wijsvinger en snoof je het op. Het gaf een 
verfrissend, prikkelend gevoel. En, niet te vergeten, status. 
Dat moest je laten zien uiteraard. 
  Met de grote  
  snuiftabak pot 
  op je bureau…..→ 

of in je vestzak een snuifdoosje… 

 

  

 

 

De deksels waren vaak versierd met een portret of 
tekening. Bijvoorbeeld deze van de Nederlandse 
generaal David Hendrik Chassé. Wie kent hem niet? 
Hij vocht tegen Napoleon, waaronder de Slag bij 
Waterloo in 1815. Tijdens de Belgische 
opstand commandeerde hij het Nederlandse 
garnizoen van de citadel van Antwerpen. Hij stierf in 
Breda op 2 mei 1849. Vandaar…. Chassékazerne 
(waar ik ook 6 maanden mocht logeren), 
Chassétheater, Chasséterrein. Allemaal ter ere van 
zijn verdiensten voor volk en vaderland.  

 Zo’n man verdient toch z’n snuifdoosje 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Waterloo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Waterloo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_opstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_opstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breda
https://nl.wikipedia.org/wiki/2_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1849


     De gebruiker van dit koperen  
     snuifdoosje stamelde vast iedere 
      keer wanneer hij een snuifje nam 

      Memento Mori 
 
 
 
 
Er was ook een andere groep gebruikers, met name de mijnwerkers. 
De genadeslag voor de karottenfabriek viel daarom begin jaren zestig. Toen 
sloten in Limburg de mijnen. Het was verboden voor mijnwerkers om 
ondergronds te roken, maar zij hadden wel een grote behoefte aan 
tabaksconsumptie. De mijnstreek was dan ook de voornaamste afnemer 
van de Rotterdamse snuiffabriek. 
Het wordt tijd dat we de snuiffabriek eens gaan bekijken. Voor zover dat het nog mogelijk is, want 
lange tijd was het ambacht van de aardbodem verdwenen. 
Geen vraag meer……windmolen niet meer nodig, want het zou ook met motoren kunnen 
gaan..…geen onderhoud meer. Tot het besef kwam dat we zuinig moesten zijn op ons erfgoed. 
Zo kwam er toch weer een “gemaakte” molenaar en ging de molen wel weer eens draaien èn men 
ging er over denken om zelfs iets van het ambacht te kunnen laten zien. Molenaar Harrewijen was 
zo’n enthousiasteling. Ik heb hem wel eens op zijn molen ontmoet. Later nam Jaap Bes het stokje 
over en nu kan er weer wat getoond worden. 

 
 
 
 

Ik vertel eerst een beetje over De Lelie en 
daarna wat uitgebreider over De Ster en om af 
te sluiten heb ik dan ook gelukkig nog 
bewegende beelden gevonden.  
 
De Lelie werd al in 1740 gebouwd en kreeg toen 
de naam De Ezel. 
100 jaar later werd de molen afgebroken en 
weer herbouwd op de huidige plaats en werd 
voortaan De Lelie genoemd en staat er met de 
nodige restauraties nog steeds keurig bij.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 dit is een foto van het interieur….→ 

 

  

 



 
Heel anders verging het De Ster:  
In 1829 is zijn voorganger gebouwd. Het 
was een korenmolen. Deze is afgebrand 
in 1865 en een jaar later begon de 
herbouw op de fundering van de oude 
molen en met onderdelen van een 
elders gesloopte molen werd het een 
snuif- en specerijenmolen.  

 
←……….In 1962 brandde De Ster opnieuw af en 
werd eind jaren 60 van de vorige eeuw opnieuw 
herbouwd. 
 

Ik plaats enkele renovatiefoto’s (geleend 
van Molen database, alle molens.nl) en 
daar kunnen jullie zien dat het, wat men 
in de molenwereld zo noemt, een 
houten 8-kant is…. 

 

 

 

   
  de opbouw van een houtskelet  
 
 
  er is nog geen kap te zien……. 
 



 

←………..de kap en de molenas zijn geplaatst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
de roeden zijn “gestoken” èn men is 
begonnen aan de stelling ………………→ 
(even aandacht voor de man die geknield op 
de stellingligger zijn werk doet ……..) 

 

 
←De zeer belangrijke wentelas is 
  gebracht en later geplaatst. 

 

 
   
 
 De stelling nadert de voltooiing en de   
 rietdekkers kunnen bijna beginnen 

 

 

 

 



Feest in Kralingen………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan er ook eens binnen kijken…… 



.  



De tekening op de vorige bladzijde (een kopie uit het boek “de molens van 
zuid-holland”) laat een prachtig doorkijkje in de molen zien. 

 
 
En hier zie je goed de 
stenen onderbouw 
van de molen. 
De onderbouw 
bestaat uit 2 lagen: 
begane grond en 
eerste verdieping. 
En eerst neem ik jullie mee 
naar die verdieping, want daar draait de enorme 
wentelas. 
We zagen al eerder 
die wentelas klaar 
liggen om naar  

     boven gehesen te worden.…..→ 
 
hieronder heb ik 2 foto’s zodanig naast elkaar geplakt, dat ze ongeveer 
de hele as op de plaats van het werk weergeven 
 

 

 

 

 

 

 

Rechts verdwijnt er nog een deel(het 
vierkante deel) door de muur om daar de 
kollergang aan te gaan drijven. 
(nog even ter verduidelijking: jullie kijken nu 
naar de raampjes aan de straatzijde van het 
gebouw) 

Achter de as zien jullie 5x4 houten balken, de stampers, rechtop staan.  
In de houten wentelas, die….RECHTSOM draait, net als de  houten 
molenas, zitten houten nokken….3 per balk….60 nokken dus. 
Als de wentelas gaat draaien en alle stampers ingezet zouden zijn….gaan 
die 20 stampers per omwenteling van de as….dus 3x omhoog en weer 
omlaag…….als jullie goed luisteren……horen jullie misschien nog wel het 
lawaai in de molen. 
En wat zat er onderaan die stampers? 2 messen. Als karotten lang genoeg 
gelegen hadden om ze te raspen tot snuiftabak, bleef er een restant over 
en dat werd in de kuipen fijngehakt d.m.v. de vallende messen. Dat 
gebeurde ook met de stelen die uit de tabaksbladeren weggesneden 
werden toen men aan het sauzen ging nog vóór men aan het maken van 
de karotten was begonnen. Ook de stelen leverden dus snuif op, maar van 
mindere kwaliteit. 



 

 
In Rotterdam-Kralingen is men maar wat trots op hun 
snuiftabak. Dat mag ook wel want in 2015 kreeg het 
“ambacht van snuifreder” de erkenning met het plaatsen 
op de lijst van Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed. EU regelgeving voor tabak zorgde er helaas voor 
dat er geen snuiftabak meer verkocht wordt.  
Als demonstratie mag de productie van snuiftabak gelukkig nog wel getoond worden.  
Èn  “In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is een film 
 gemaakt over het maken van snuiftabak zoals dat op De Ster en De Lelie gedaan werd. De 
 film geeft een uitgebreid inzicht in deze zeer oude productiewijze. De film De snuifreder is te 
 bekijken op : https://www.youtube.com/watch?v=D4i32cGbxlw 
 

Dat is dan nog niet alles, want De Ster is dus ook nog 
eens een specerijmolen. Hiernaast haal ik even de 
foto terug waarbij ik vertelde dat de wentelas hier 
door de muur gaat en dat zie je hier……………….→ 
 

 
 
 
In een aanbouw komt de 
wentelas dan weer tevoorschijn.  
Er is dan een rondsel op gemonteerd,  
het steenwielrondsel 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D4i32cGbxlw


even herhalen: 
…..als het gevlucht draait, draait de molenas, 
…..dan draait de koningsspil, 
…..dan draait de wentelas, 
…..dan kunnen de 20 stampers werken, 
…..dan draait het steenspilrondsel, 
…..dan kan het steenwiel draaien 
…..de kollergang werkt….  
 
  De kantstenen van de  
  kollergang hebben een  
  diameter van 1,85 m en een 
  dikte van 40 cm.  
  Elke steen weegt ongeveer 
  2.500 kg. 
 
Hier worden specerijen geplet en fijn 
gewreven. 
 
Er zijn ook specerijen die gemalen worden en 
dat gebeurt echt in de molen. Je moet dan in 
de molen de trappen op gaan tot je op de 
stellingzolder bent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daar vind je 2 koppels 
specerijenstenen.  
Niet zo groot deze keer. 
Slechts 100 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de grondstoffen voor 
de specerijmolen……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de eindproducten van de specerijmolen in een busje…. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
vroeger in een doosje…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 

  



 
Van Fred 
 
 

Madeliefjes en Paardenbloemen 
 
Vroeger stonden weilanden vol met paardenbloemen, madeliefjes, pinksterbloemen en echte 
koekoeksbloemen. Ze hebben voorkeur voor een wat nattige weide en weinig mest. Die biotoop is 
tegenwoordig nauwelijks meer te vinden. Toch zijn paardenbloemen en madeliefjes helemaal niet 
zeldzaam. Pinksterbloemen zijn er veel minder massaal en dat geldt nog meer voor de echte 
koekoeksbloem. Paardenbloemen en madeliefjes zijn verdrongen naar de bermen en de bebouwde 
kommen. Iedereen met een tuin heeft wel eens paardenbloemen in de tuin. En madeliefjes vinden 
we in alle plantsoenen.  
 

 
Dit zie je niet vaak meer. 
Een hele weide vol 
pinksterbloemen. Ze zijn 
erg belangrijk voor de 
oranjetipjes, waarvoor ze 
de waardplant zijn. Geen 
pinksterbloemen, geen 
oranjetipjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De echte 
koekoeksbloem is 
waardplant voor 
verschillende 
nachtvlinders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinksterbloemen 

Echte koekoeksbloem 



Goed, in de kop van het artikel staat dat we het over madeliefjes en paardenbloemen gaan hebben. 
Dus…. 
 
Er zijn niet veel plekken waar ze met duizenden bij elkaar staan. Op deze dijk, ergens in de Biesbosch 
is dat wél het geval. Het lijkt wel of er een zware hagelbui is gevallen… 
Die dijk is van klei en houdt vocht vast. Er staat oud grasland op dat niet bemest wordt, maar wel 
begraasd. Dat is een voordeel voor de madeliefjes, want de grazers houden het gras kort, zodat de 
madeliefjes een kans maken. De bloemknopjes zitten zo diep in het gras dat de koeien ze niet 
afvreten.  Madeliefjes zijn waardplant voor verschillende mineervliegen (de larven zitten in het blad 
en eten daar het bladgroen). Allerlei vlinders, bijen en andere insecten bezoeken de bloemen. 
 
Madeliefjes worden ook wel paosblommekes of meiblommekes genoemd. De hoofdbloei is 
inderdaad april/mei, maar je kunt ze het hele jaar door zien. 

Het schijnt dat de 
originele naam stamt 
uit de tijd van de 
vroege ontginningen.  
De stroken tussen 
twee afvoersloten 
noemde men 
madelanden.  
Een derde alternatieve 
naam is het 
meizoentje.  
Kinderen plukten de 
bloempjes en zetten 
die in de maand mei 
(Mariamaand) bij een 
Mariabeeldje. Ze 
maakten er ook 

halskettingen e.d. van door de steel achter de bloem een klein eindje te splitsen dan daar de steel 
van de volgende in te haken. 
 
Koks gebruiken de bloemen 
voor versiering van borden. 
Maar je kunt ze ook eten en 
gemengd met wat kruiden 
als broodbeleg gebruiken of 
in een kruidensoep.  
 
Al heel lang weet men dat 
madeliefjes de stoelgang 
regelen, goed zijn voor de 
lever en het bloed zuiveren.  
 
En uiteraard breng je alle 
werken tot een goed eind 
als je de op St. Jansfeest (24 
juni) tussen 12.00 en 01.00 
uur geplukte madeliefjes bij 
je draagt. 
 

Madeliefjes 



 
Een weide vol paardenbloemen zie je ook niet vaak meer. Eigenlijk heel vreemd, want het staat vast 
dat de voedingswaarde van een weide met zo’n 25% paardenbloemen even groot is als een weide 
met Engels raaigras.  
 
Daar komt bij dat paarden, koeien en geiten “wisten” dat paardenbloemen geneeskrachtige werking 
hebben.  
 

Pèèrdeblomme is het 
Bergse alternatief voor 
paardenbloem. 
 
Het is een prachtige 
bloem en ook als ze 
uitgebloeid zijn spreken 
ze tot de verbeelding. 
 
Wie heeft niet als kind 
de uitgebloeide 
paardenbloemen heel 
voorzichtig geplukt en in 
één adem de zaadjes 
met parapluutjes 
weggeblazen? 

 

Van de jonge bladeren van 
paardenbloemen kun je een lekkere salade 
maken. De jonge bloemknoppen zijn een 
prima groente. Ze smaken een beetje naar 
spruitjes. Ze kunnen goed gemengd 
worden met muur, bereklauw of 
zevenblad. Naar het schijnt; ik heb ze zelf 
nooit gegeten. 

 
De paardenbloem heeft urineuitdrijvende werking. 
Daarom worden ze ook wel bedpieser en zeikbloem 
genoemd. T 
Thee van bladeren werkt tegen lever- en nierkwalen en 
reuma. Ook te gebruiken bij chronische 
gewrichtsontstekingen. Dat zou ik wel eens kunnen 
uitproberen…….. 
 
 
 
 

 

Paardenbloemen 


