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Van Ben 
 

Ja, ja we bloeien weer op……. 
 
Gaat het allemaal wel goed met die voorzitter van ons? Is ’t ie een bietje van het padje? De 
vastenavond is al lang voorbij. Het is zondag al Halfvasten! 
Ja, beste leden, dat laatste klopt, maar wat daarvoor allemaal gedacht werd is hopelijk toch 
niet waar! 
Ik wil alleen maar zeggen dat er zelden een vastenavondmotto was dat ook na het feest zo’n 
impact heeft op de gehele samenleving. 
Het deed het gehele bestuur dan ook goed dat er zo positief op de ledenraadpleging 
gereageerd is. Uit de reacties kon je immers ook lezen: ja, we willen en zullen weer 
opbloeien. 
Kristin meldde ons dat er in België weer 8 mensen buiten bij elkaar mogen komen. Ik moest 
gelijk denken aan onze Welkomdag vorig jaar augustus: in groepjes van acht fietsen en 

zingen! Maar, ja, in ons land is 
4 personen het maximum. 
 
En toch, goede vrienden en 
vriendinnen moeten we dit 
beschouwen als een eerste 
aanzet tot “opbloeien”. Als 
bestuur zijn we de grond aan 
het omploegen en wordt er 
binnenkort gemest. Wat ons 
betreft kunnen de “Fleurs des 
Blés” dan weer gaan bloeien. 
Het zal nog wel een paar 
maanden duren, maar dat 
heeft nu  ook zijn voordelen. 
We zijn dan immers, gezien 

onze leeftijd, allemaal reeds een of tweemaal gevaccineerd. 
Fortissimo bloeit dan weer op! 
Hopelijk gaat het jullie allemaal goed met dat vooruitzicht. 
 



Van René 
 

Betreft puzzeltje vorige week : 
  
Het is inderdaad in Colmar, een gebouw uit de 15e eeuw en later meermaals verbouwd. Het 
was vroeger een opslag- en bewaarplaats voor 
alle goederen die via Colmar verhandeld werden en waar belasting over werd geheven. 
Het wordt daar Koifhus genoemd, ofwel Ancienne Douane (oude douane). Het is gelegen 
aan de Grand Rue en sinds ons bezoek en concert 
aan, zoals Cees het noemt : “Het Marktje van Colmar “ . Een leuke vertaling ! 
  
Ook Wim had het natuurlijk goed. Ik denk zomaar dat hij de initiatiefnemer is geweest om 
daar een mini-buiten-concert te verwezenlijken. 
En met succes !. Het werd steeds drukker op de trap en steeds drukker op “het marktje “. 
De sfeer was heel ontspannen en de nummers klonken geweldig. Het leverde zelfs 
verkeershinder op. 

Waarschijnlijk is het idee geboren in de tegenovergelegen Ierse Pub ??!! 
 
Interessant is nog te vermelden dat daar in april 1771 ene Jean Rapp is geboren. Uiteindelijk 
is hij generaal geworden in het keizerlijke leger van Napoleon. 
Dat doet me dan onmiddellijk denken aan : 
  



Jean Rapp et son copain, ofwel : Jan Rap en z’n maat : 

 

Slag bij Austerlitz, het huidige Slavkov u Brna in Tsjechië. 
Alwaar 75.000 Franse soldaten het moesten opnemen tegen 90.000 Oostenrijkse en 
Russische soldaten. 
Maar de Fransen hebben wel gewonnen ! 
 

Het volgende puzzeltje is al heel wat langer geleden, maar ...................... 
  
Waar was/is dit en wat weet je er over te vertellen ? 

 
  



Van Bas 
 
MIJN MOLENWERELD, deel 4. 

 

Met de volgende woorden sloot ik mijn vorige bijdrage aan KOORonaNIEUWS af: 

  

“En tot nu toe hebben we nog steeds niet met de molen gewerkt.  

Niet buiten en niet binnen. 

Volgende keer dan maar.  

Voor nu een prettige en fijne en gezonde vakantie.” 

 

Ik moet jullie echt eerlijk bekennen, dat ik na die “prettige en fijne en gezonde vakantie” toch geen 

puf in mijn lijf had om weer verder te gaan met schrijven. En ik zou nog wel, tenminste dat was het 

plan, willen vertellen wat je met al die reeds beschreven spierkracht van mens en dier en de krachten 

van stromend water of die van de wind zou kunnen doen. Sorry, ik had geen goesting meer en toch 

gaat het er nu van komen….. want ik kreeg een aanwijzing. Door het programma “Het geheim van de 

meester” op de TV. 

  

Misschien zeggen de meesten van jullie wel:  

“Werken met de molen?  

Dat is toch graan vermalen tot meel.” Kijk maar in onze 

wijde omtrek…..allemaal korenmolens……bergmolen De 

Twee Vrienden op Borgvliet; de bergmolen Sancto 

Antonio in Halsteren; De Arend in Wouw;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standerdmolen  

(zonder naam) 

in Sint Annaland; 

 

stellingmolen 

De Vier Winden in Sint 

Annaland. 

 

 

 

 



                  stellingmolen De Lelie in Etten Leur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

standerdmolen De Akkermolen in Zundert , 

   enzovoorts,  

         enzovoorts,  

          enzovoorts .  

als hommage aan onze dirigente Kristin: 

De Bakkersmolen…. 

 

     Maar allemaal korenmolens !!!!! 

 

 

 

 Oh ja, ook nog De Zwartenbergsemolen in Etten 

Leur…..maar (let op) die maalt geen graan….hij maalt 

water uit de polder….het is dus een poldermolen. 

…..ofschoon …voor eigen gerief had de molenaar een 

kleine maalstoel op een zolder ingebouwd….dus toch 

een klein beetje graanmolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat was nou de hint  

die ik kreeg  

van het TV programma? 

Eèn van de presentatoren 

wilde enkele verf-pigmenten  

te pakken krijgen en….. 

ging op bezoek bij  

Verfmolen De Kat  

op het  

Museumcomplex 

De Zaansche Schans. 

Beroemd en indrukwekkend  

en druk bezocht complex  

in de Zaanstreek.  

Vroeger was de Zaanstreek een industriegebied bij uitstek.  

En de motor was….. de molen.  

Ik heb hier 2 plaatjes bijgevoegd die laten zien hoe druk het was met molens…… 

In Alkmaar bijvoorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een beeld van Rotterdam in 

ongeveer 1784. 

 

 

 

 



De Zaanstreek kende in zijn hoogtedagen ruim 

600 industriemolens.  

Vandaag in het zonnetje dus de verfmolen, 

waarvan er ongeveer 50 stonden. 

Daar, in die schuur met daar bovenop een 

windmolen, gebeurt heel wat. Vanaf 1989 

mocht ik al molenaar zijn op de korenmolen in 

Krabbendijke en had daar elke zaterdag hulp 

van twee enthousiaste knulletjes en in 1991 

gingen Truus en ik met die jongens naar de 

Zaanstreek en in 2004 was ik er weer op 

bezoek. Samen met een molen leerling en mijn 

ook geïnteresseerde buurman, die gelukkig dol was op foto’s maken.  

 

Verfmolen “De Kat”op Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=v0HKgoxdPoM 

 

Kijk door uw oogwimpers naar de foto…….. 

er is wind……. 

de molenaar heeft alle 4 de zeilen bijgezet……. 

de wieken zullen draaien……. 

de bijna horizontaal liggende molenas in de kap draait mee……. 

de draaiende beweging wordt middels een bijna haakse hoek naar beneden 

gebracht tot in de schuur….. 

daar staan diverse machines….. 

die ook hun werk gaan doen… 

als de molenaar ze tenminste inschakelt. 

 

 

In deze molen zijn krijt en bepaalde 

houtsoorten de grondstoffen. 

Bijvoorbeeld Brazielhout of 

pernambukhout. Het hout is oranje 

van kleur en verkleurt door 

blootstelling aan lucht en licht tot 

donkerrood. Als het in de molen 

helemaal tot poeder is verwerkt, is 

het een verfpigment.  

Grote brokken krijt worden 

fijngemalen en dat wordt 

bijvoorbeeld gebruikt op 

sportvelden.  

https://www.youtube.com/watch?v=v0HKgoxdPoM
https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/753_1.png


Deze brokken worden met de 

kruiwagen naar de kollergang gebracht. 

Een kollergang bestaat uit 2  

zogenaamde kantstenen, die wel 3000 

kilo per stuk kunnen wegen.  

 

Hier staan mijn jeugdige enthousiaste 

knullen uit Krabbendijke bij de 

kollergang van De Kat. 

 

 

 

 

 

deze kollergang werkt met als aandrijfkracht 

….wind!!!! 

 

 

 

 

het krijt wordt 

geplet en  

fijn gewreven 

 

rechts 2 foto’s die 

bij elkaar passen. 

De bovenste foto op 

de verdieping en de 

onderste op de 

begane grond. 

 

Op de bovenste foto de wentel-as mèt nokken en, 

achter de as, de stampers.  

Op de onderste foto zien jullie de stampers weer  

en onderaan zijn beitels gemonteerd.  

 

De 4 lijnen houden de stampers op dit moment “uit het 

werk”. Als de molenaar even de lijn pakt èn een beetje naar 

voren haalt is zo’n stamper vrij…….  

maar wordt dan boven door een langskomende nok van de 

wentelas opgetild en weer losgelaten. 

 

4 beitels….. op en neer en op en neer…. 

kedeng…..kedeng…..kedeng.    Alles op windkracht. 

 

 

 

 

https://zoeken.allemolens.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=137708886&index=146&volgnummer=0


 

Aan de onderzijde van de kuip zit  

een tandkrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..met een pal (zie witte pijl) wordt steeds een beetje aan de 

 krans getrokken, zodanig dat de kuip, waarin spaanders hout 

 zitten, ronddraait en de 4 beitels steeds weer op een andere 

 plaats vallen en op die manier alle materiaal fijn gehakt 

 wordt, om later op weer een andere kollergang volledig tot 

 poeder wordt gewreven en dat allemaal ….. 

      door de wind 

 

 

 

 

 

Rechts een foto die ik geleend heb van de site van deze 

molen.   

Links op de foto zien jullie weer de bovenbeschreven 

kapperij, maar rechts is de stamperij te zien 

De stamperij werd gebruikt voor het verpulveren van het 

zeer harde amaril. Dit amarilpoeder werd gebruikt voor 

het slijpen van messen. Ook deze stamperij werkt weer 

op windkracht. 

Rechtsonder is nog net de kollergang voor het krijt te 

zien. Kruip door sluip door in de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Verkoop vindt plaats in een 

nostalgisch winkeltje……. 

 

 

 

 

 

Ook wij keken er rond en konden het 

niet laten om iets te kopen 

 
     

 
 

 

   

 

     MOGE U ’T PIJPKE SMAKEN, 

  EN’T LEVEN U GELUKKIG MAKEN. 
 

Weet u nog? Het pijpenrek. Ik zal eerlijk 

bekennen dat ik enige tijd een pijproker was 

en….. ja hoor, ik kocht een stenen pijp in het 

winkeltje en heb er ook inderdaad uit 

gerookt. 

 

 Ook een 10 cm hoog kruikje met Zaanse Molen Bitter 

  en dat terwijl ik, symbolisch, al mijn hele leven lid ben 

  van AGOVV. 

     Het kruikje is nog steeds  met rode lak verzegeld en 

      staat te pronken naast mijn computerscherm. 

 

Dit was “werken in de molen” . Machtig om te zien en mooi om mee te maken.  

Volgende keer een andere molen. 

 

 

 Bas 

 
  

https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/753_1.png
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Van Ad 
Van stadsgids Willem 
 

OME DAVID IN DE KOEVOETSTRAAT 

 

Okee, het is er niet zo griezelig-spannend als in de Gevangenpoort, of statig-chique zoals in 

het Stadhuis. Ook is het geen ruimte waar wierook wolkt tussen hoge gewelven zoals in de 

Gertrudiskerk. Het is er stil en het lijkt of zonlicht bang is om er zomaar binnen te vallen: de 

Bergse Synagoge in de Koevoetstraat. Er is geen escape-room, maar er valt niet te ontkomen 

aan een niet al te ver verleden. 

Bij binnenkomst passeer je de namen van hen die gedeporteerd zijn en nooit meer Bergen 

zouden terugzien.  

Eén van hen was David van Loon, Ome David van Loon, hoewel hij geen familie was. 

Huisvriend van bij mijn moeder thuis in de Kettingstraat. Huisvriend én zilversmid, want hij 

vervaardigde voor mijn moeders verjaardag eigenhandig twee zilveren servetringen. “VOOR 

MARIEKE, VAN OME DAVID” staat er ingegraveerd. En het jaartal: 1941. Nauwelijks één jaar 

later zal hij op 11 november 1942 als een van de eersten met zijn koffer op het station staan, 

eindbestemming Auschwitz.   

Nee, in de Synagoge geen barokke beelden, geen levensgrote patriciërs-portretten, maar 

kleine dingen van kleine burgers. Keppeltjes, kandelaars, een verschoten gebedskleed, een 

paar servetringen. En veel vergeelde foto`s van mensen die niet konden beseffen wat hen te 

wachten stond. 

Gek genoeg is dat nog steeds niet te beseffen, zelfs na al die jaren niet. Daarom die vitrines 

vol zwijgende en tegelijk veelzeggende getuigen. En die namen bij de ingang. In steen 

gebeiteld en dus onvergetelijk.  Daarom is de Bergse Synagoge een monument, het is 

letterlijk een gedenk-teken.  Een andere wereld in de Koevoetstraat. 
  



Van Fred 
 
Dit verhaal gaat over de mol. Niet over “Wie is de mol” of over John de Mol, maar over de mol als 
zoogdier. 
Eigenlijk ook wel over John de Mol, die ook wel een beetje zijn eigen mol is, want hij heeft iets met 
mediabedrijf Talpa. Talpa is de Latijnse naam voor mol. De Mol is ook de mol van persbureau ANP en, 
wie weet, ook van Permission Machine het bedrijf dat auteursrechten incasseert van 
nietsvermoedende bloggers.  
Onze mol wordt hierdoor wel in een kwaad daglicht gesteld. Dit, terwijl de mol overwegend in 
duisternis leeft. Dit stuk zal van weinig foto’s worden voorzien, want ik heb er zelf geen en ik durf ze 
niet van internet te plukken, omdat ik dan met De Mol te maken krijg en dan bedoel ik niet de Talpa. 
 

Dit gezegd hebbende, dan nu de mol. 
 
De mol is dus een zoogdier. Exclusief 
de staart is hij tussen 13 en 17 cm lang 
en weegt tussen 70 en 120 gr. De vacht 
is voornamelijk blauwachtig zwart en 
heeft drie soorten haren. Dekharen, 
wolharen en nog iets er tussenin. De 
vacht is ondoordringbaar en de huid 
wordt nooit nat. De haren staan 
zodanig dat de mol zich in zijn gangen 
naar voor en achter kan bewegen.  
De voorpoten zijn erg groot. Krachtige 
spieren en stevige sleutelbenen geven 
hem de kracht om zelfs in kleigrond 

gangen te graven. Heel apart is 
dat de sleutelbenen met een 
gewricht rechtstreeks aan de 
opperarmbotten verbonden 
zijn.  
Een mol die zich ingraaft kun je 
bijna niet tegenhouden, zo 
sterk is ie. 
 
In Zutphen woonde ons gezin 
aan de rand van de stad en als 
jochie was ik vaak in de akker- 
en weilanden. Op een dag vond 
ik een mol. Wat er met het 
beest aan de hand was weet ik 
niet, maar ik kon hem gewoon 
oppakken en mee naar huis 
nemen. Wat een prachtig 
beest! Mijn vader was in de tuin aan het werk en ik liet hem vol trots mijn vondst zien. Op het 
moment dat hij zei: “Dat is een mol” worstelde het dier zich uit mijn handen en vrijwel direct groef 
hij zich in de tuingrond. Dat ging supersnel, terwijl het toch echte rode IJsselklei was. 
Voor mijn gevoel tot diep in de nacht, ik denk dat ik een jaar of 8 was, heb ik in de tuin zitten 
wachten tot hij boven zou komen, zodat ik hem een mep met een schep zou kunnen geven. Helaas, 
hij liet zich niet zien. Wel kwamen er steeds meer molshopen. Een wat oudere buurjongen nam de 



taak op zich om de 
mol te doden en 
aldus geschiedde. Na 
een paar dagen had 
hij hem. Op het 
moment dat de mol 
klei naar boven 
werkte schepte hij 
hem en sloeg hem 
dood. 
 
 
 
 
 
 
Een prent van het 
Rijksmuseum. 
Boven de mol, onder 
spitsmuis. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het reukorgaan is 
uitstekend, hij kan zowel 
bovengronds als in de 
grond heel goed zijn 
prooi vinden. De 
neusgaten kunnen 
worden afgesloten. De 
oren zijn klein, zonder 

oorschelpen en kunnen ook 
gesloten worden. De mol kan 
niet goed zien. De ogen zijn in 
de vacht verborgen en puilen 
alleen uit als het dier schrikt. 
Ze hebben een zwak netvlies, 
zijn praktisch blind en ook 
kleurenblind. 
Het is duidelijk dat de mol het 
van een tastorgaan moet 
hebben. De mol heeft een 
tastorgaan in de vorm van 
een slurfje aan zijn snuit; het wordt ondersteund door een kraakbeentje. Daarnaast zijn er nog 
snorharen en heel gevoelige tastharen aan de zijkant van de voorpoten. 
De Talpa europaea komt vrijwel overal voor. Hij houdt niet van erg zure bodems, waardoor we hem 
in heidevelden zelden zullen vinden. Maar wel in bossen en vaak tot op grote hoogte in de bergen.  



Toch zullen we de mol maar zelden zien, want hij brengt het grootste deel van leven ondergronds 
door. Af en toe komt hij naar boven om nestmateriaal te verzamelen. Als de grond te droog is en er 
weinig wormen en insecten(larven) zijn komt hij ook wel aan de oppervlakte. En als het erg droog is 
gaat hij op zoek naar water. De mol is een zoogdier en kan (dus) goed zwemmen. Jonge mollen, 
verplaatsen zich ook bovengronds. Ze zijn dan op zoek naar een eigen territorium. 
 

 
Soms wordt gezegd: “Het is 
voorjaar, de mollen zijn actief”. 
Een onjuiste observatie, want 
molen zijn het hele jaar actief. 
Ze houden geen winterslaap, 
zoals sommige andere 
zoogdieren. Ze graven zich 
dieper in, omdat de prooidieren 
ook dieper zitten.  
 
De regenworm is het 
belangrijkste voedsel van de 
mol. Op de foto zijn de grote 
voorpoten goed te zien. Bij het 
eten van de worm haalt hij die 

tussen de nagels door en verwijdert daarmee de aanhangende aarde én drukt daardoor de met 
grond gevulde darm van de worm leeg.  
Zoals gezegd, de mol houdt geen winterslaap, maar legt wél een wintervoorraad wormen aan. Hij 
verlamt de wormen met een beet in de kop en begraaft ze. Dat doet hij trouwens ook met 
exemplaren die hij niet op kan. Een wintervoorraad van 300 stuks is geen bijzonderheid 
De mol eet ook massa’s insectenlarven en slakken, die anders gewassen of gras zouden aantasten. 
Door het graafwerk brengen ze lucht in de bodem, wat vooral belangrijk is in veenachtige en vochtige 
bodems. 
 
Waarom wordt de Mol dan toch gezien als een lastig, schadelijk dier? 
 
De meeste gangen liggen vlak onder het oppervlak en bij het graven daarvan worden nogal eens 
wortels van planten beschadigd. Dat kan bij mooi aangelegde borders wel lastig zijn. In onze, vrij 
verwilderde, tuin is dat minder een probleem. Er zitten vrijwel elk jaar mollen en als ze een keer een 
plant beschadigen vergeven we ze dat onmiddellijk. Hier, aan de rand van het dorp, heeft bestrijden 
trouwens geen zin. Het territorium van de gevangen mol wordt binnen de kortste tijd ingenomen 
door een andere. 
 
De mol graaft de gangen met zijn enorme voorpoten en drukt met zijn lichaam de grond opzij tegen 
de wand van de gang. De molshopen die wij zien, vertegenwoordigen dus niet alle grond van de 
gangen; waarschijnlijk alleen de grond die vrijkomt als een gang van lager naar hoger wordt 
gegraven. Hij doet dat met één voorpoot en met de andere poten en zijn lichaam zet hij zich af in de 
gang. 
 
De mol kan zich, zoals gezegd, in de gang naar voren en achteren bewegen. Maar soms maakt hij een 
koprol in de gang om in de tegenovergestelde richting te gaan.  
Elke mol heeft zijn eigen gangenstelsel, dat, afhankelijk van de hoeveelheid voedsel in de bodem, wel 
200 m lang kan zijn. Maar als er meer mollen in de buurt zijn kan de totale gangenlengte per hectare 
wel 40 km zijn. Men heeft uitgerekend dat er per jaar 50m3 grond wordt verzet. 
 



Mannetjes en vrouwtjes hebben hun eigen territorium 
van zo’n 3000m2. Vrouwtjes dulden alleen maar 
mannetjes in de paartijd. Als een ander mannetje in een 
bezet territorium komt wordt er flink gevochten. Buiten 
de paartijd houden mannetjes en vrouwtjes elkaar ook 
buiten hun territorium.  
 
Het gangenstelsel ziet er uit als een soort spinnenweb 
en de mol raakt hierin nooit de weg kwijt. Er is een 
jachtgebied en een woongebied die met loopgangen 
met elkaar zijn verbonden. Het woongebied ligt 
ongeveer middenin, het moet droog blijven en ligt 
daarom het hoogst. De gangen in het jachtterrein 
worden elke dag met 10 tot 20 meter uitgebreid.  
 
Proeven hebben uitgewezen dat de mol een uitstekend 
richtinggevoel heeft. Als er ergens voedsel ligt en men 
sluit een gang af, dan graaft de mol een nieuwe om op 
dezelfde plaats uit te komen.  
 
De mol jaagt op regenwormen, insecten(larven) en 
slakken. Die vallen in de gang en worden door de mol 
verslonden. Een dat gaat hard, want hij eet elke dag 
minstens de helft van zijn lichaamsgewicht. Een koud 
ondergronds milieu veroorzaakt grote verbranding en 
dus grote behoefte aan voedsel. 

 
Af en toe ligt de gang wel erg aan de 
oppervlakte, zoals op de foto hierboven. Dit is 
duidelijk een gang van een mannetje op zoek 
naar een vrouwtje. Ritten noemt men dit soort 
gangen. 
 
De draagtijd van mollen is ongeveer 28 dagen. 
Gewoonlijk worden 3 of 4 naakte jongen 
geboren. Ze zijn niet veel groter dan een boon, 
maar ze groeien heel hard. Het vrouwtje 
verzorgt de jongen en na 33 dagen verlaten ze 
het nest en na 2 maanden zijn ze zelfstandig.  
Mollen worden maximaal 3 jaar oud. In het 
eerste levensjaar is al 40% overleden en 2% 
haalt de 3 jaar.  
 
In de enorm uitgestrekte graslanden met 
Engels raaigras is het bodemleven verdwenen. 
Ik heb hierover al eerder geschreven. Weide- 
en andere vogels die het van het bodemleven 
moeten hebben zijn er niet meer te vinden. Dit 
geldt dus ook voor de mol.  

 



Af en toe, komt de mol boven en kan dan het slachtoffer worden van een predator. Buizerd, bunzing, 
hermelijn, ooievaar, reiger en uil, ze lusten allemaal wel een hapje mol. Dit zijn de natuurlijke 
bedreigers.  
Water is min of meer een natuurlijke bedreiging. Een mol kan weliswaar goed zwemmen, maar als 
zijn gangen plotseling vol water lopen, bijvoorbeeld in de uiterwaarden of door plotseling 
overvloedige regen kan de mol overvallen worden en verdrinken.  
 
Op de Markerwadden, het nieuwe natuurgebied in het IJsselmeer, zijn een paar jaar geleden mollen 
gevonden. Die eilanden liggen toch een heel eind van het vasteland. Niemand weet of ze daarheen 
gezwommen zijn of dat ze zijn meegekomen met een werkschip of iets dergelijks. 
Op het eiland Steenvliet in het Markiezaatsmeer zijn geen mollen. Wel woelratten en -muizen en 
soms een bruine rat. Die moeten óf zwemmend zijn overgestoken, óf ze zaten er al toen Steenvliet 
als werkeiland werd gebruikt bij de aanleg van de Markiezaatsdam.  
 
Vroeger waren mollen beschermd, te beginnen met de mollen-, egels- en kikvorsenwet van 1917. 
Om ze te vangen had je een vergunning nodig van de Provincie. Daarna volgden er nog wat wetten, 
maar met het intreden van de Flora en Faunawet van 2005 is de mol geen beschermde soort meer.  
 
Waar in vroeger tijden op het platteland mollenvangers met 
klemmen actief waren en die soms wel 1000 dieren in één 
seizoen vingen, worden ze nu meestal alleen nog maar door de 
boeren zelf opgeruimd. Een mollenvanger had een behoorlijke 
(bij)verdienste. Het vangen leverde geld op en het bont van de 
mol werd gebruikt voor o.a. het bekleden van hoge hoeden. 
Kassa! 
 
Bij de boerenbond of op internet (Veelzeggend: “Alles tegen 
ongedierte”) kun je nog volop mollenklemmen kopen. 
Op internet staat in ieder geval één professioneel mollenvangersbedrijf. Opdrachtgevers zouden 
gemeenten, waterschappen en bedrijven zijn. Het gaat om schade aan havens, dijken, sportvelden en 
andere recreatieterreinen. Ik weet niet hoe druk ze het hebben.  
 


