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Ouwe knarren 

Ik wandel, het mag ook lopen zijn in mijn woonstee, Nieuwerkerk aan den 
IJssel, en neem dan vaak het kleuterpad een aller aardigst pad waar met een 
water aanleg omgeven door knotwilgen en een opvallende Treurwilg  
bemerkt hoe leuk en mooi wij mogen en kunnen leven.  Weinig bomen zijn 
zo beladen met symboliek en verhalen als de treurwilg. En we hebben er 
nogal wat in ons land. Ze staan eigenlijk overal aan de waterkanten van 
alle waterpartijen, vaak zwaar overhangend boven de aangelegde 
vijvers. 
Waarom het wandel pad kleuterpad genoemd is en tegelijkertijd als 
fietspad aan geduid is daarbij ook de naam kleuterpad als kleuterpad 
geduid wordt is mij nog steeds onbekend. 

Wat voor mij op dat kleuterpad gaande ook bijzonder is dat is de  
treurwilg die opvallend scheef aan de waterkant staat. Ik heb wel eens 

de wil om deze oude knar met respect te begroeten en te vragen 
waarom ben je zoscheef gegroeid. Je moet wel heeeeel oud zijn. 
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Alle wilgen zijn pionier soorten en hebben veel licht nodig. Ze houden 
van een vochtige bodem en groeien zeer snel. Wilgen zijn tweehuizig, 
dat wil zeggen dat de mannelijke en vrouwelijke bloemen (katjes) aan 

verschillende bomen voor- komen. Soms echter lijkt de treurwilg 
eenhuizig te zijn, hoewel dan meestal alleen maar een “huis” overheerst 
bij de boom. Ze bloeien vroeg in april. Hun stuifmeel en nectar zijn een 
belangrijke energiebron voor de insecten die dan al rondvliegen, zoals 
hommels, solitaire bijen en ook sommige vlindersoorten. De bladeren 
verschijnen gelijk met de bloei. De wilg maakt vruchtpluis dat door de 

wind wordt verspreid. Deze pluizige zaden zijn maar kort kiemkrachtig. 



De meeste soorten worden dan ook  vermenigvuldigd door stekken. 
 

De symboliek van de treurwilg is spannender en schitterend passend  in 
ons toch wel legende gevoelig Calvinistische Nederlandje. Alle gereutel 
over der gezondheid perikelen van de bast en de psychische weldaden 

vallen in het niet bij de echte symboliek van de treurwilg.  
De wilg is symbool van vruchtbaarheid door zijn welige en snelle groei, 

maar ook van ongelukkige liefde en de dood. De Germaanse god 
Vidharr woonde in een wilgenbosje. Bij de Kelten is de wilg gewijd aan 

de godin Cerridwen.  
De zevende dag van het Joods Loofhuttenfeest heet wilgendag. In de 
Bijbel is de wilg een treur- boom. Judas zou zich opgehangen hebben in 
een wilg en Jezus zou geslagen zijn met wilgen- roeden. Dan zouden er 
ook nog heksen en spoken in wilgen wonen en die bomen gebruiken om 
bezems en toverstokjes te maken. Maar door wilgenbladeren in het 
eerste badwater van de baby te doen, zou het kind juist beschermd 
worden tegen ziektes. Zweedse vrouwen plukken nog steeds op 1 mei 
wilgentakken die ze in de stal ophangen om het vee te beschermen. 
Er is zelfs een passielegende . dat bijzonder past in de nu passie tijd 
voor de Pasen, met de wilg in een hoofdrol. “Vanuit Pilatus' huis werd 
Christus naar de heide gevoerd, waar sinds oude tijden de geselzuil 
(galg) stond. De Heer werd van zijn kleren beroofd en aan de kolom 
gebonden, ter- wijl de Joden naar een Wilg liepen en daarvan twijgen 
voor geselroeden sneden. Bedroefd zag Christus het aan en zuchtte: 
“Treure, Wilg, treure”. En sindsdien treurt de Wilg, en is de treurwilg altijd 
het symbool voor ons bij het tijd en wijle treuren. 
De treurwilg heeft ook een ziel, dat mythisch verhaal is te lang voor deze 
Non Solus. Er zijn zelfs meerdere verhalen. Ik verwijs u graag door naar; 

“(www.beleven.org/verhaal/de_ziel_van_de_treu rwilg)”. 
 
Mijn Treurwilg aan het kleuterpad is voor ons mensen in het 
welvarende Nederland niet zo oud. De ouderdom houdt het bij 
treurwilgen bij ongeveer 50 jaar voor gezien. 
Als mijn Treurwilg en misschien na mijn verhaal ook uw 
Treurwilg het einde bereikt heeft dan mogen wij de ziel van 
deze oud lijkende rakker gespaard weten om in een nieuwe 
Treurwilg de ziel en zaligheden te verspreiden. 
Wat je al niet tegen kan komen op je wandelingen. Heeft u dat 
ook, of maak ik dat alleen mee. Prettig wandelen. 
 
Nicolaas Overbeeke                       Nieuwerkerk aan den IJssel. 

http://www.beleven.org/verhaal/de_ziel_van_de_treu


 
 
 


