
De duif en haar betekenis.

Gevleugelde boodschapper

Al in de oudheid werden er duiven ingezet met een goed ontwikkeld gevoel om hun nest 
terug te vinden.

Zijn eigenschappen zoals snelheid, sierlijkheid, huiselijkheid, partnertrouw, de vele broedsels 
en zelfs het ontbreken van de gal, waren eigenschappen die tot de verbeelding spraken.

Bronnen van 5000 jaar oud vermelden dat de Perzen duiven gebruikten om berichten snel 
ergens heen te brengen.

Andere Middellandse Zeelanden namen dit idee over. Zo gaven de Grieken via hun 
postduiven door welke atleten er bij de Olympische Spelen hadden gewonnen.

Ook later werd gebruik gemaakt van postduiven. In 1860 had persbureau Reuters 45 duiven 
‘in dienst’.

Je hebt vele soorten duiven, zoals de Turkse Tortel, de Houtduif, de Holeduif, de Stadsduiven 
en de Postduiven. 

In het project ‘Geknipt voor onze helden’ maken we gebruik van de symbolische waarde 
van De Duif.

Op de volgende bladzijden zie je verschillende afbeeldingen van Duiven en hoe ze in de kunst 
gebruikt zijn.
Laat je erdoor inspireren en maak van jouw Duif een geknipte boodschapper!.



De Duif als goede en betrouwbare boodschapper.   

Land in zicht!           
Na zeven dagen zond hij de duif weer uit en tegen de avond keerde duif terug 
met een vers geplukt olijfblad in zijn snavel. Weer zeven dagen later werd de 
duif nog eens uitgezonden, maar deze kwam niet meer terug. Dit was voor 
Noach het teken dat de aarde weer bewoonbaar was geworden.

The return of the 
dove to the ark II
John Everett Millais
Painting, 1851, 
76.2×50.8 cm

The Carrier Dove. The 
Return, Nathaniel 
Currier. 1813-1888) 
Two women one in pink 
(facing viewer and 
holding dove), one in 
blue reading message 
sent.

https://arthive.com/johneverettmillais


Attribuut van de (Vredes) Duif.  
Olĳventakje.



Duif als aanwezigheid van (heilige) geest.         

Annunciation (Annunciazione), by Francesco Raibolini known as il Francia, 1505, Piero della Francesca, De doop van Christus, 1448-50, 
tempera op paneel, 167 x 116 cm, National Gallery, 
Londen



De Vredesduif 

Monument ter ere 
van de 
oorlogsduiven van 
WO I te Brussel



Ik kom in Vrede (en neem daarom een duif mee)



Liefdestraktaat naar Ovidius: We weten 
allemaal dat duiven de gewoonte hebben 
elkaar na de strijd zacht koerend te kussen.

De tortelduif: erkent de waarde van zijn partner, 
blijft alleen na de dood van zijn partner, treurt 
hierom tot aan de eigen dood.

We zeggen van een verliefd stel wel eens dat het net tortelduifjes zijn. Duiven komen drie of 
vier keer per jaar tot broeden en blijven elkaar jaar op jaar trouw.

Duif als symbool voor liefde, trouw en verzoening



Duif in knipkunst 



Duif in Volkskunst



Duiven en literatuur
Hemelval



Duif als teken van onschuld. 

In combinatie met een kind, jonge vrouw of Maria, verwijst de duif meestel naar onschuld.

Michele Wellard

Pablo Picasso Collection of European masters



De Duif als postbode.
In 1860 had persbureau Reuters 45 duiven ‘in dienst’.



Duiven en oorlog

BRONNEN:
• Pipa.be: De geschiedenis van de Belgische postduif
• Natuurtijdschriften.nl: Uit de geschiedenis van de duif
• De Gevleugelde Bode: Geschiedenis van de postduif
• Pigeoncenter.org: Military Pigeons
• Ragheb, Y. Chapitre premier. Les courriers du ciel de l’Empire abbasside In : Les messagers volants en terre 

d’Islam. (Paris 2002)
• Canova, Jane. "Monuments to the Birds: Dovecotes and Pigeon Eating in the Land of Fields." Gastronomica 5, no. 2 

(2005)

https://www.pipa.be/nl/newsandarticles/pigeonandloft/de-geschiedenis-van-de-belgische-postduif-van-rotsduif-naar-postduif-0
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=561894
http://www.degevleugeldebode.nl/category/view/geschiedenis-van-de-postduif
https://web.archive.org/web/20070825005152/http://www.pigeoncenter.org/militarypigeons.html
http://books.openedition.org/editionscnrs/1221
http://books.openedition.org/editionscnrs/1221
https://www.jstor.org/stable/10.1525/gfc.2005.5.2.50?seq=1#page_scan_tab_contents


Trivia

De pechvogel is een duif van textiel (vaak linnen) 
gevuld met zand of paardenhaar. 
Pechvogel. (Collectie Museum De Burghse Schoole)

2 Duiven geschilderd door de vader van Picasso; José Ruiz y Blasco.

Cher Ami werd onderscheiden met het Franse “Croix de 
Guerre avec Palmes” en overgebracht naar New York voor 
een heldenontvangst. Hij stierf in 1919 als gevolg van zijn 
verwondingen en werd opgezet. Later kreeg hij nog een 
gouden medaille van de Amerikaanse postduivenorganisatie.

Postduif Caballero vliegt in 2019 met een snelheid van snelheid van 143 km 
per uur Stadswapen van Duiven en Wijhe

Gerrit de Postduif uit De Fabeltjeskrant14



Avian Bond the Pakistani pigeon

Avian Bond: We do not leave our pigeons 
behind.



Vredesduif, Kunstwerken/ monumenten 

DOVES OF PEACE Sculpture by MICHAEL 
LYONS 1986

"Het Duivenprieel" by Marte Röling in 2006.



Duiven in de Kunst

Picasso. tekeningen en keramiek.

Rene Margritte



Duiven en sprookjes; Assepoester 

Astrid Lindgren



Duif en origami 



De Duif als Film Held
Return to Lonesome Dove, written by John Wilder, is a TV Pulitzer Prize-

winning western.


