
 

ACHTERGROND VAN DIT ONTWERP 

 

In 2016 bestaat Vrouwen van Nu (voorheen  Bond van Boerinnen en andere 

Plattelandsvrouwen, daarna Ned. Bond van Plattelandsvrouwen), afdeling Overijssel 85 

jaar, en de onze afdeling Espelo al 60 jaar! Alle afdelingen ‘Vrouwen van Nu’ krijgen de 

opdracht een bloem te maken van minimaal 50 cm, maximaal 70 cm groot;  materiaal is 

vrij, “dus laat je creativiteit erop los en maak de bloem eventueel bijzonder door er iets 

van jullie eigen afdeling in te verwerken”.                                                                                                                            

Dit laatste hebben we goed in onze oren geknoopt: we hebben als uitgangspunt de naam 

Espelo gekozen, vooral de vraag: waar komt die naam vandaan? En wat betekent het?                                                     

Een kleine rondvraag leerde ons dat in het Oudnederlands  LOO = bos  betekent, en ESP = 

Ratelpopulier. Onze conclusie is dat  hoogstwaarschijnlijk Espelo van oorsprong de plaats 

was waar eens een populierenbos groeide, en het buurtschap dat in en rond dit bos is 

ontstaan, de naam van dit bos kreeg.                                                                                                    

De Esp* is de meest verspreide populier in Europa en groeit op zandgrond. De bladeren 

van een Esp zijn heel bijzonder: een blad reageert op elk zuchtje wind omdat de lange 

stelen zijdelings zijn afgeplat en gemakkelijk  buigen. Daarom is de uitdrukking “trillen als 

een Espenblad “ zo goed van toepassing. In de Volksmond heet een Espenblad ook wel 

“vrouwentong”.  

Wij vonden deze gegevens wel toepasselijk en wij bedachten als bloem een krans van 

Espenbladeren c.q. “Vrouwentongbladeren” die samen symbool staan voor “Vrouwen van 

Nu Espelo”. Bladeren die los van elkaar bestaan, maar ook elkaar kunnen overlappen; 

bladeren die stevig met elkaar verbonden zijn, net zoals de vrouwen van Nu lief en leed 

delen, elkaar  aanvullen, vasthouden , ondersteunen en helpen, en die, dankzij al die 

verschillende bladeren samen, jong en oud, elkaar ontwikkelen onder het genot van 

gezellig gepraat  en een kopje koffie. Elke maand is ons ‘bladerengeruis’ te horen in het 

Trefpunt. We hopen dat onze Espenbladerenbloem nog lang mag bloeien!  
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*Bron: Basisflora en Fauna van Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, 1997 

 


