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Van René 
 
1. mijn puzzeltje. 
Is inderdaad die “rot”- bocht vlak voor Boscastle. 
We hadden een bijna gloednieuwe, met de modernste elektronische snufjes uitgeruste, gelede bus. 
Op de mijn foto van vorige week kun je als je goed kijkt links een stuk rots zien uitsteken. 
Omdat Toon Verdult (want zo heette de chauffeur, Wim) moest gaan steken om die bocht naar 
beneden te nemen, kwam hij te dicht bij dat rotsblok. Hij raakte het niet ! 
Maar zoals ik al zei, met de modernste snufjes. Jazeker : afstand-sensoren. 
Door te dicht te naderen schakelde de computer de motor uit. Toon opnieuw gestart en nog eens 
voorzichtig geprobeerd en jawel, weer viel de motor stil. 
“En”, zei Toon, “bij de derde keer krijg ik hem niet meer gestart en moet er een takelwagen komen. “ 
Dus klaar met steken en maar gewoon achteruit, bergop terug naar boven. Het was ongeveer 1 
kilometer, maar dat is op die manier een hele toer ! Te weten dat die weg toch al niet te breed 
was en er zaten ook nog enkele vervelende bochten in. 
Het was niet zijn gelukkigste dag maar hij kreeg het, samen met zo’n 15 Fortissimo-verkeersregelaars 
toch mooi voor elkaar. 
 
Toon is naderhand ook nog met ons naar Colmar en omstreken gereisd. Hij was een geweldige 
chauffeur en toonde altijd belangstelling voor het gezelschap. 
Hij was zelf een fervent lid van de harmonie Kolpingszonen, De Sjefkes, en dat stak hij niet onder 
stoelen of banken. Hij had de nodige videobanden bij zich en die mochten 
we allemaal zien. Toon was slagwerker meen ik. 
Soms ontmoet ik hem nog wel eens in de supermarkt. Hij rijdt geen bussen meer. De leeftijd en de 
lichamelijke conditie laten het niet meer toe. 
 
Ook Daniël heeft zijn huiswerk goed gedaan; hij had het eveneens goed geraden. 
 
2. Het verhaal over de vogeltrek is zeer interessant. Nooit geweten dat zulke grote afstanden werden 
afgelegd. Wat die ooievaar doet (7000 km), daar doe ik met de fiets een heel jaar over. 
Maar misschien ben ik té opgevet !? 
Ik heb eens een documentaire gezien over de vogeltrek van de spreeuwen. Ze trokken de Noordzee 
over naar Engeland en maakten onderweg een tussenstop op een lichtschip 
dat toen halverwege de Noordzee lag. 
Dat schip kende je de andere ochtend niet meer terug. Eén grote hoop vogelstront ! 
 
 



3.  Wim had het nog over en 
concert dat we samen met 
het Liskeard Choir, 
dameskoor hebben gegeven. 
Dat was in een schitterende 
kerk in St. Neot (begin van de 
bouw rond 1425) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daar zongen we onder 
andere The Balad of little 
Musgrave, op de piano 
begeleid door een Engelse 
pianiste. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Grapje, moet kunnen : 
de koolmees : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Weer een puzzel, door de 
meesten van ons op te lossen. 
Wederom : waar was dit en wat 
weet je er over te vertellen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Clemens 
 
In deze korte bijdrage wil ik René Buijs bedanken voor zijn speurwerk naar aanleiding van mijn 
vragen over ‘Turba exultantium’ van Arnold Kempkens (zie KOORonaNIEUWS nr. 27). Ik kwam het 
Latijnse woord ‘parabulum’ tegen waarvan ik geen vertaling kon vinden. René raadpleegde een 
deskundige collega (classicus) die opmerkte dat ‘parabulum’ zeer waarschijnlijk een ‘verlatijnst’ 
Grieks woord is. Het was immers mode bij de Romeinen om leentjebuur te spelen bij de Grieken wat 
hun cultuur en taal betrof. Het Griekse ‘parabulum’ betekent gewoon ‘gelijkenis’ een voor ons 
bekend begrip. Dit ‘leentjebuur spelen’ kennen wij nu ook, zeker al we kijken naar al die Amerikaanse 
en Engelse woorden die onze taal zijn binnengeslopen! 
 
Tacitus en Tacitus Remigius zijn inderdaad  twee verschillende personen. Het is onwaarschijnlijk dat 
Tacitus (een Romeins historicus) parabels heeft geschreven. Over Tacitus Remigius is mij niets 
bekend. 
 
Inmiddels ben ik bezig aan een essay met als titel ‘Het spook van de reactiviteit’, oftewel hoe we 
omgaan met rampen als de huidige Covid-19-pandemie. Ik heb erover getwijfeld of ik het in 
KOORonaNIEUWS zou plaatsen maar besloten daarvan af te zien omdat het verhaal toch een heel 
andere strekking heeft dan wat zoal in KOORonaNIEUWS wordt opgenomen. Waarschijnlijk zal ik het 
verhaal op mijn website (www.cjanzing.nl) zetten. Mochten er onder jullie zijn die toch belangstelling 
hebben laat het mij weten (cjanzing@planet.nl) en ik mail het stuk aan je door. 
 
De vaccinatie komt dichterbij. Ik hoop dat we in maart/april een eerste spuit kunnen krijgen. 
Wanneer alle leden van Fortissimo zijn gevaccineerd moeten we toch weer eens bij elkaar kunnen 
komen en de repetities weer opstarten? Ik hoop dat we in september/oktober zo ver zijn. Ik kijk 
ernaar uit! 
 
En voor jullie allemaal: tot ziens en blijf gezond! 
 
 
 

http://www.cjanzing.nl/
mailto:cjanzing@planet.nl


 
Van Fred 
 

Korstmossen 

 
Vandaag schrijf ik een stukje over korstmossen.  
De meeste mensen weten wel wat Rendiermos is. Als we een kerstukje zien met van dat wittige mos, 
is dit Rendiermos. Meestal klopt dat wel, maar we kennen in Nederland Gebogen- Sierlijk- en Open- 
Rendiermos, dus met alleen Rendiermos zijn we er niet…. en er zijn bovendien nog andere 
korstmossen die in bloemstukken verwerkt worden, ze worden daarvoor zelfs uit Brazilië 
geïmporteerd. 
 

In Nederland komen meer dan 
650 korstmossen voor. Er zijn 
veel mensen die hun ziel en 
zaligheid leggen in het 
determineren van kostmossen, 
wat op zijn minst net zo 
moeilijk is als het op naam 
brengen van paddenstoelen. 
Vaak komt er, net als bij 
paddenstoelen, een 
microscoop aan te pas.  
 
Daar is ie weer: Korstmos is 
eigenlijk een verkeerde naam. 
Mossen en korstmossen 
worden vaak in één adem 
genoemd, maar ze zijn 

helemaal niet verwant aan elkaar. Pas aan het eind van de 19e eeuw werd ontdekt dat korstmossen 
bestaan uit een alg én een schimmel. Deze leven nauw verstrengeld met elkaar. Zo’n 
samenlevingsverband hebben we eerder gezien waar het ging om paddenstoelen die vaak in 
symbiose leven met bijvoorbeeld een boom. Het korstmos heeft een eigen vorm, waar zowel de alg 
als de schimmel in zitten. 
 
De alg is een plant, zij het een zeer eenvoudige, en kan dus suikers aanmaken door fotosynthese, de 
schimmel zorgt voor bescherming tegen uitdroging en maakt gebruik van de suikers. 
 
Gewone mossen zien eruit als miniatuurplantjes, korstmossen hebben geen blaadjes en wortels. 
Ze dus zijn goed van elkaar te onderscheiden.  
Het verschil tussen vrijlevende algen en korstmossen is vaak wat moeilijker te zien. Hetzelfde geldt 
voor het verschil tussen vrijlevende schimmels en korstmossen. De schimmels kunnen trouwens ook 
zonder de alg leven. Voer voor onderzoekers!.  
Veel korstmossen zijn grijs van kleur, maar oranje, geel bruin, zwart en rood komt ook voor.  
 
Om het nog ingewikkelder te maken: de (Latijnse) naamgeving van de soort korstmos hangt af van de 
schimmelcomponent. Dat maakt het vreselijk moeilijk, want dit betekent dat als je verschillende 
soorten bekertjes ziet, deze niet tot de dezelfde familie hoeven te horen. Een platte op een muur kan 
dus van dezelfde familie zijn als een bekertje op een boomstronk en andersom. 
 
 



 
Korstmossen worden in Nederland maar zeer beperkt economisch 
gebruikt. Een Nederlandse uitvinding was de lakmoesproef. Blauwe 
en rode kleurstoffen van korstmossen werden gemengd met urine 
en gebruikt om een zuurgraad vast te stellen. Verder zijn er soorten 
die werden gebruikt om wol te verven. Met keelpastilles op basis 
van IJslands mos en rendiermos in kerststukjes houdt het wel zo’n 
beetje op. 
Tegenwoordig zijn korstmossen vooral belangrijk als gevoelig 
meetinstrument voor luchtverontreiniging, waarover later meer. 
 
Zoals gezegd, korstmossen zijn geen planten. We zien geen bladeren 
en wortels en in feite zitten ze heel ingewikkeld in elkaar, zowel qua 
bouw, groeivorm als manier van voortplanten. Ik ga er hier niet 
gedetailleerd op in, maar het is wel erg interessant.  
 
Korstmossen zijn over het algemeen trage groeiers, waardoor ze op 
voedselrijke plaatsen niet kunnen concurreren met hogere planten 
of gewone mossen. Ze zijn aangewezen op plaatsen waar planten 
niet goed gedijen, bijvoorbeeld stuifzand, steen en hout. Maar ook 
op asbest, plastic, ijzer en zelfs verf. Korstmossen halen vrijwel geen 
voedingsstoffen uit het substraat waarop ze zitten, maar wel uit de 
lucht. 
 
Waar we bepaalde soorten kunnen aantreffen is van veel factoren afhankelijk. Sommige soorten zijn 
erg kieskeurig en komen voor op één bepaalde boomsoort of één soort steen en soms alleen aan de 
kust of alleen bij zoet water. En er zijn nog veel meer factoren: kalk in de bodem, humus of kaal zand 
enz. 

 
Overal zijn korstmossen, ook in onze 
leefomgeving. Op de dakpannen van 
huizen zitten altijd korstmossen, op 
platte daken trouwens ook, zelfs op 
EPDM. Er zijn mensen die dat 
ontsierend vinden. Er zijn slimme 
jongens die dat in de gaten hebben of 
dat mensen aanpraten. Met een 
hogedrukspuit en vaak met chemische 
middelen worden de korstmossen 
verwijderd. Ik hoef je niet te vertellen 
wat ik daarvan vind…… De toplaag van 
de dakpannen wordt weggeblazen en 

om dit te herstellen wordt dan weer een impregneermiddel à raison van ik weet niet hoeveel geld 
geadviseerd. 
 
Korstmossen komen veel voor in heidegebied, zoals de Kalmthoutse heide. Elk stadium in 
ontwikkeling van de natuur daar levert weer andere korstmossen op.  
 
Ik ben een paar keer op pad geweest met Hans Vermeulen, educatief medewerker van Natuurpunt 
(evenknie van Natuurmonumenten in België). Een wandelende encyclopedie op het gebied van 
paddenstoelen en korstmossen. De keer, toen het ging over korstmossen, staat mij nog goed bij. Ik 
had mij voorbereid op een fikse wandeling: stevige schoenen. We vertrokken vanaf de Vroente en 



liepen 500 meter de hei in. En dat was het. De hele dag hebben we doorgebracht op een stuk van 
hooguit 100x100 m. En aan het eind van die dag hadden we nog lang niet alles gezien. Die Hans 
determineert ze waar je bij staat en je hangt aan zijn lippen als hij je iets uitlegt. 
 
Ik heb veel foto’s gemaakt van korstmossen. Dat is vaak, wat ik noem, laag-bij-de-gronds-werk. Plat 
op de buik precies de scherptediepte bepalen én de plek die je perse scherp wil hebben. 

Daar kan ik wel een tijdje mee bezig 
zijn. Dan ben ik ook regelmatig 
letterlijk van het padje af.  
Overigens heb ik op de foto hiervoor 
niet mijn favoriete kleding aan. Het 
was bloedheet en ik moest en zou 
hier iets op de foto zetten. De 
runderen hadden ook zo hun 
bedenkingen. Gelukkig waren er 
geen anderen dan dierbaren in de 
buurt. 
 
Enkele jaren geleden was ik alleen op 
pad. Het rood bekermos zat vol rode 
sporen en dat moest natuurlijk 
(weer) vastgelegd worden.  

Ik was duidelijk van het padje af en lag plat 
op mijn buik in de hei. Plotseling hoorde ik 
geritsel achter me. Ik keek heel langzaam 
voorzichtig om: was het een ree? en vos?, 
dat zou mooi zijn. Voordat ik de mensen zag 
hoorde ik de vrouw roepen: “Dattem nog 
lééft, dattem nog lééft! Man en vrouw 
waren hevig aangedaan, ze dachten echt dat 
ze een lijk gevonden hadden. 
 
Niet zo laag-bij-de-gronds is het fotograferen 
van kostmossen op muren. Ik vertoef 
regelmatig in en bij de molen van 
Huijbergen. En, ik kan het niet nalaten, ga 
daar wel eens op zoek naar bijzondere 
planten, paddenstoelen en korstmossen. De 
Johanna is gebouwd in 1862. De molen en de belt zijn van metselwerk. Alles is nog origineel en, voor 

zover bekend, nog nooit 
schoongemaakt. Ik vind op de 
stenen en voegen allerlei 
“gewone” mossen en 
korstmossen. Op de voegen van 
de belt vond ik een zwart “ding”. 
Erg klein en het deed me denken 
aan een zwarte trilzwam, maar die 
groeit niet op steen of cement. 
Het blijkt het zeldzame Dik 
Geleimos te zijn; een korstmos. 
Deze soort heeft de eigenschap op 
te zwellen bij vochtig weer.  



Bedreiging 
Nu even naar de bedreiging voor de korstmossen. Korstmossen zijn al heel vroeg na het ontstaan van 
de aarde verschenen. Miljarden jaren voor het ontstaan van de dieren.  
 
De mens is er de oorzaak van dat veel soorten uitsterven, zoals insecten, vogels en ook veel 
korstmossen. 
Korstmossen zijn gevoelig voor zwaveldioxide (SO2). Al in de 19e eeuw was er in de buurt van 
fabriekssteden een sterke achteruitgang van het aantal kostmossen. Van de 650 soorten die hier nog 
voorkomen is 46% bedreigd. 
In Nederland zijn korstmossen vogelvrij, maar er zijn landen, bijvoorbeeld Spanje, waar de 
aanwezigheid van bepaalde korstmossen bepalend is voor het al of niet verlenen van een 
omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om de uitstoot van zwaveldioxide.  
 
In Nederland kwamen blijkens een onderzoek in 1958 rond de grote industriële concentraties en 
steden in de Randstad, Twente en Limburg nog maar nauwelijks korstmossen voor. Verbetering 
kwam door het verdwijnen van kolenkachels en rookgasontzwaveling in industrie en kolencentrales.  
De uitstoot van zwaveldioxide is nog maar een fractie van die in de jaren 70.  
Maar nog steeds zijn de verschillen groot: het zuiden is soortenarm, het noorden soortenrijker 
evenals de duinen. 
Dat neemt niet weg dat de lucht in Nederland voor grote aantallen uitgestorven en zeer zeldzame 
soorten nog steeds veel te vuil is. Dat is goed te zien als je op vakantie gaat in Bretagne of Ierland. 
Daar groeien veel meer soorten in veel grotere aantallen.  

Maar…… het is niet zo dat als we 
meer korstmossen zien het 
probleem verholpen is. 
De ammoniakuitstoot door de 
intensieve veehouderij zorgt voor 
uitbreiding van de stikstofminnende 
korstmossen ten kosten van de meer 
kritische zuurminnende soorten. Dus 
als we korstmossen zien betekent dit 
niet dat het goed gaat. Nu zijn 
korstmossen moeilijk te 
determineren, maar als je veel gele 
korstmossen ziet is het niet best. Dat 
zijn veelal de soorten die van 
ammoniak houden. 
Groot dooiermos is er zo een. 

 
In Nederland meten provincies 
tegenwoordig dan ook vaak het 
ammoniakprobleem met behulp van 
korstmossen.  
 
Al in 1993 kwam men tot de 
ontdekking dat klimaatverandering 
een rol speelt. Er doken overal 
soorten op die in zuidelijker streken 
bekend waren, dat proces is volop 
gaande. Dat lijkt leuk, maar dat is 
het niet, want tegelijkertijd 
verdwijnen er noordelijke soorten. 



Klimaatverandering en luchtverontreiniging zijn de veroorzakers van het komen en gaan van 
korstmossen. Aangezien een soort maar zelden op één factor tegelijk reageert, is het statistisch hard 
aantonen van klimaatverandering of luchtverontreiniging als oorzakelijke factor lastig. 
Duidelijk is dat er grote veranderingen meetbaar zijn door verminderde luchtverontreiniging met 
zwaveldioxide, door de toename van de effecten van ammoniak en het warmer worden van het 
klimaat. 
 
In andere landen zijn leerstoelen voor korstmossen, in Nederland niet. Hoe is dit mogelijk, terwijl er 
in Nederland wel 10 soorten voorkomen waarvan 75% van de wereldpopulatie zich in Nederland 
bevindt.  
 
Korstmossen hebben soms prachtige Nederlandse namen gekregen. 
Ik noem er hier per letter van het alfabet één: 
 
Aspirinekorst, Betoncitroenkorst, Cementkorst, Dijkstrontjesmos, Ezelpootje, Fijne kalkstippelkorst, 
Girafje, Hunebedvlekje, IJsselmeerkorst, Iepenzonnetje, Kauwgommos, Lichtvlekje, 
Muggenstrontjesmos, Nieuwe knoopjeskorst, Obscure wadkorst, Patatzakbekermos, Rottend 
houtvlekje, Saucijs-baardmos, Tandpastakorst, UV-mos, Varkenspootje, Wrattige tandpastakorst, 
Zomersneeuw. De X en de Y ontbreken, te weinig fantasie?  
 
En als toegift nog wat foto’s: 

Bruin bekermos     Fijn bekermos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girafje 
 
 
        Patatzakbekermos 



Oranje dooiermos     Kopjesbekermos 
 

Fijn bekermos      Rood bekermos 
 

 Op malus in eigen tuin: Melige schotelkostzwam 
 
 
 
 
 
 
 

Op eigen EPDM plat dak: Stoeprandvingermos. 
 


