
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 2 Nummer 33 

 
 

 

Van Nico 
 
Een poosje gelden reageerde ik op de geweldige verhalen en artikelen in KOORonaNIEUWS, zo keurig 
verzorgd en ook gevuld door Fred. In mijn reactie gaf ik aan niet zulke geweldige verhalen te kunnen 
vertellen , maar ook dat ik niet beschik over de veronderstelde digitale vaardigheden. Nu bedacht ik, 
dat ik pas nog een paaswens voor de leden van de KBO afdeling Huijbergen had gemaakt en die zou 
ik natuurlijk ook naar jullie kunnen sturen, want als ik de ledenlijst bekijk, dan komen de meeste van 
onze leden in aanmerking voor een vaccinatie tegen Corona en die zouden dus ook allemaal lid van 
een bond voor ouderen kunnen zijn.  
 
Achteraf vond ik toch wel dat ik gemakkelijk praten heb, want sprekend over verrijzenis en nieuw 
leven, dat doe je zonder na te denken als je geen problemen hebt, niet lichamelijk en eigenlijk ook 
niet psychisch, (dat laatste veronderstel ik zomaar, want ik hoor wel eens tegengestelde geluiden. 
Tijdens een ledenvergadering van de KBO hier in Huijbergen zei een mevrouw; “Wat ben je toch een 
raar ventje.” En dat werd door niemand tegengesproken).  
 
Ik zal nu die wens ook aan jullie sturen, want ik meen het wel van harte en wel goed wetend dat 
sommige van onze leden graag dat nieuwe leven in zich zouden willen ervaren. Ik blijf daar ook aan 
werken voor die mensen, dat doe ik dan vooral in de kapel, maar dat werkt jammer genoeg niet 
altijd. Maar nu die tekst, althans een gedeelte, want ik doe het nu niet als voorzitter van de KBO, 
maar als jullie vriend: 
 
“We zijn alweer enkele maanden in 2021. Maar nog steeds zijn het voor veel mensen sombere 
maanden en ervaren we weinig nieuw leven. Toch is er volop nieuw leven, al zijn de bomen nog veelal 
leeg en naakt en staan ze in weer en wind te schudden. De lente is er, twijgen ontspruiten en oude 
takken lopen uit. 
 
Ook wij mogen op nieuw leven hopen, want nieuw leven, dat vieren we immers met Pasen. De natuur 
vertoont er weer volop tekenen van. Ook wij mogen en kunnen opnieuw gaan leven en verrijzen! 
 
Met Pasen vieren we dat er nieuw leven mogelijk is en dat dit ook in ons kan gebeuren. We moeten 
het wel willen en ook durven! De natuur bloeit weer open en de eerste bloemen laten zich zien. Er kan 
weer iets nieuws beginnen en het is al begonnen! Moge het nieuwe leven ook in u en ons beginnen!”  
 
 



Op het ogenblik ben ik bezig met een boek van Joan Chittister OSB, “Het vuur onder de as”. Het is 
een boek van een Amerikaanse benedictines, geschreven in 1998 over het religieuze leven. Dus het is 
een niet zo recent boek, maar als ik het goed begrijp (en ik denk dat ik dat doe), dan is er heel wat as 
over het vuur gekomen in de loop der jaren. Op het ogenblik doet Corona er nog eens een extra 
schep bovenop. En ik dan maar praten over ‘nieuw leven dat al begonnen zou zijn’.  
Maar laat mij nou maar, want na het askruisje ontdekte ik nog veel meer as. 
 
Het ga jullie goed en denk eraan; ook ‘oude takken lopen uit’. 
Nico 

 

 

Van René 

 

Uit nummer 32: 

Een foto uit het West Brabants archief. Wie kan hier iets over vertellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm. redactie: 

Tot op heden geen reacties op deze foto.  

Ik weet zeker dat ik er niet op sta. 

 

 

 

Uit nummer 31: 

 

Cees heeft een zo 
overtuigend verhaal dat je 
bijna zou verwachten dat 
hij het goed geraden heeft. 
Helaas Cees ! 



Het was niet de reis naar Eberbach maar een eerdere koorreis. 
Zelf ben ik toen  niet mee geweest maar heb achteraf wel begrepen dat ook die koorreis 
weer een enorme belevenis moet zijn geweest. 
Mooi dat er ook een foto van ons aller Jan Pals bij is.  Ook Jan was een en al Fortissimo !!! 
De uitstap naar Eberbach was eigenlijk meer een “studie-reis” want op slechts enkele dagen 
kon ons repertoire worden uitgebreid met een gloednieuw nummer : “Lebt denn der alte 
Holzmichl noch”, wat door Ben zo subliem vertolkt wordt. 
Ben, het wordt weer eens tijd ! 
  
Wim zat ondanks een lichte twijfel toch erg dicht bij het goede antwoord. 
Het was inderdaad de koorreis naar Tsjechië in 1969. 
Op zekere dag zijn we naar Marianske Lazne (Marienbad) afgereisd. Ik herinner me dat we 
met een soort lift naar een hoger gelegen punt zijn gegaan om vanaf daar te genieten van 
een schitterend uitzicht over die stad. 
Daarna zijn we vertrokken naar een pittoresk gehuchtje, midden in het bos : Kladska. 
Zelden hebben we zo lekker gegeten als in het  restaurant daar. 
Het staat er nog steeds dus ik mag aannemen dat er nog steeds lekker gekookt wordt! 
  
De volgende foto zal waarschijnlijk voor niemand een probleem zijn : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Van Jan Hendrickx 

 

REACTIE OP GARNIZOENSSTAD 

 

VAN AD en stadsgids Jannie 

 

Zie poststempel Bergen op Zoom.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik mijn ouders in 1967 ging vertellen dat wij zouden gaan verhuizen naar Bergen op Zoom 

vertelde mijn vader mij dat hij in 1918, de mobilisatietijd van de eerste wereldoorlog, o.a. in Bergen 

op Zoom gelegerd was. En hij vertelde ook dat het er stonk naar spiritus en dat je er kreukels kon 

rapen. 

Ook kwam deze 

briefkaartfoto uit 

1918 tevoorschijn 

die hij in die tijd 

naar zijn broer 

gestuurd had. 

Mijn vader is de 

man in de 

tentopening in het 

wit (in zijn 

diensttijd was hij 

kok) zwaaiend met 

een bajonet. 

Waarschijnlijk is 

onderstaande foto 

genomen op  

“Kiek in de pot”. 

 

 

  



 

Van Daniël 

 

Naar aanleiding van het spinnenverhaal in aflevering 32. 

Mooi stukje over de spinnen. Heb er op zich niet zo veel mee, maar kom ze nu eenmaal met mijn 
werk vanzelf tegen. Maar heb ook wel de indruk dat het er steeds minder zijn. 
Mijn vader had een seringen-kwekerij, waar mijn hard nog steeds sneller van gaat kloppen als ik aan 
die periode denk.  
We moesten regelmatig tussen de seringenstruiken schoffelen of gewoon er doorheen om naar de 
slootkant te lopen. De paden zaten dan vol spinnenwebben en inderdaad van de kruisspin. Als kleine 
jongen was dat erg vervelend. Het kwam allemaal in je gezicht. Je liep er dan met je armen slaande 
doorheen. Later als je groter was kon je hoofd vaak er nog net boven houden.  
Naderhand werkte ik nog een tijd bij een baas, die als extra witte sneeuwbes teelde. Als de laatste 
naar de naar de veiling waren stak in de avond een rooktablet af in de schuur (zou tegenwoordig niet 
meer mogen).  De andere dag hingen er dan in heel de schuur spinnen aan een draadje. Zo kreeg hij 
de schuur weer vrij van spinnen. 
 
 
Van Clemens 
 

Oscar van Hemel 
 

In dit voortreffelijke periodiek ‘KOORonaNIEUWS’ is het gebruikelijk herinneringen en ervaringen te 

delen. Ik heb tot nu toe heel veel vernomen van goede herinneringen en gedenkwaardige 

momenten.  

Toch ga ik die traditie doorbreken door jullie voor te leggen waarom muziek van Oscar van Hemel 

niet mijn voorkeur heeft, althans de muziek die wij zingen en waarom ik geen goede herinnering heb 

aan de uitvoeringen die wij aan zijn muziek hebben gegeven. Wat ik nu opschrijf zijn mijn 

persoonlijke gevoelens en ideeën, anderen hebben zeer zeker heel andere opvattingen. 

 

Mijn (diepere) kennismaking met Oscar van Hemel is begonnen in 2014. In het najaar gaven wij een 

concert in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Het centrale thema was Bergen op Zoom en het 

begin van de Eerste Wereldoorlog (WOI) in 1914 (toen 100 jaar geleden). Er is in die maanden veel 

gepubliceerd over de wederwaardigheden van Bergen op Zoom als opvang van vooral vluchtelingen 

uit België. Enige duizenden mensen wisten aan Antwerpen te ontsnappen door meestal te voet of 

met paard en wagen de grens over te steken. Bergen op Zoom bood opvang maar er groeide ook 

geleidelijk aan weerzin tegen vluchtelingen, vergelijkbaar met de – soms idiote – ideeën over 

asielzoekers uit onder meer Syrië in deze tijd. De ellende die de mensen toen (en ook nu) meemaken 

is eigenlijk met geen pen te beschrijven.  

 

In het najaar van 2014 zongen wij liederen van Vic Nees met teksten van Max Elskamp. Ik heb over 

deze Antwerpse dichter (die in de Franse taal schreef) een en ander vermeld in een eerder nummer 

van KOORonaNIEUWS. Indrukwekkend zijn zijn brieven met indrukken uit zijn vluchtelingentijd: ook 

hij is met zijn knecht van Antwerpen naar Bergen op Zoom gelopen en heeft onderweg allerlei 

ellende gezien. In Nederland heeft hij veel gedaan in het belang van de vluchtelingen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In het plantsoen aan de Kloosterstraat vonden vele vluchtelingen een tijdelijke slaapplek. 

Bron: Beeldbank gemeentearchief Bergen op Zoom 
 

Hoe anders liep dat bij Oscar van Hemel (1892-1981). Hij was de tweede van drie kinderen. Vader 

verdiende de kost met het maken van boeken voor draaiorgels. De jonge Oscar was al vanaf zijn 9e 

jaar leerling van het ‘Koninklijk Vlaamsch Conservatorium van den Staat’ te Antwerpen en studeerde 

daar viool. Kort na zijn afstuderen aldaar brak WOI uit. Oscar van Hemel diende als militair en raakte 

gewond tijdens de slag bij Halen (ook wel ‘Slag der Zilveren Helmen’ genoemd) en vluchtte met 

behulp van het Rode Kruis per trein naar Roosendaal 

waar zijn familie al was gearriveerd. In 1915 

verdiende hij wat geld met het geven van 

vioollessen. Hij heeft vervolgens als violist gediend 

bij de pas opgerichte Nederlandse Opera in 

Amsterdam. Door ‘overspannenheid’ in het seizoen 

1916/1917 kwam hij wat op adem in een sanatorium 

te Renkum. Hij is vervolgens in Bergen op Zoom gaan 

wonen. Adrianus de Groot (toenmalig directeur van 

de muziekschool in de Hoogstraat van Bergen op 

Zoom en oom van ‘onze’ Ben de Groot) haalde hem 

binnen als muziekdocent voor viool en piano. Hij zou 

met hem en ene Oscar Busch regelmatig 

kamerconcerten hebben gegeven. 

Van Hemel trouwde met een onderwijzeres (Annie 

Wouters) bij wie hij 11 kinderen kreeg. Vanaf 

ongeveer 1930 is hij gaan componeren. Hij heeft bij 

Willem Pijper in Rotterdam compositie gestudeerd. 

Zijn werk aan de muziekschool, het componeren en 

zijn deelname aan het muziekleven in Bergen op Zoom ging ook tijdens WOII gewoon door. 



In 1949 verhuisde het gezin naar Hilversum. Voor de KRO schreef hij de opera Viviane, ter 

gelegenheid van het zilveren jubileum van deze omroep. Andere werken van hem omvatten 

kamermuziek, religieuze muziek, symfonieën, koorwerken. Een van zijn nazaten vermeldde ooit dat 

Oscar van Hemel teleurgesteld was over het niet meer uitvoeren van zijn muziek in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw. 

De recensies uit die tijd zijn dubbel: enerzijds ‘kleurrijke harmonie’, anderzijds ‘weinig fantasievol, 

stram en dor’. Ik moet zeggen dat ik het na kort beluisteren van iets van zijn werk het meer met het 

tweede eens ben: de muziek klinkt hier en daar wat afgemeten, weinig dynamisch en leunt aan tegen 

melodievorming uit de romantiek. In YouTube, Tidal en Spotify is wat van zijn werk terug te vinden. 

 

Oscar van Hemel was nauw verweven met het Bergse muziekleven, zo tot 1949. Hij zou zich na zijn 

verhuizing naar Hilversum laatdunkend hebben uitgelaten over het muziekleven in Bergen op Zoom 

en bij zijn vroegere muziekvrienden veel wrevel hebben opgewekt. Ben de Groot kan daar meer over 

vertellen. 

 

Er staat een aantal nummers van hem op ons repertoire. Ik heb gevonden ‘Copla’s’, ‘Jubelstadje’ , 

‘Een meisje dat van Scheveningen kwam’ , Lied van Hertog Jan’, ‘Sonett an Orpheus’ (ken ik niet), 

‘Christus is opgestanden’ (ken ik niet), ‘Drinklied’ (onbekend voor mij) en ‘Twee Contrasten’ (De 

Mens, De Tijd). Ik moet eerlijk bekennen: ik ben er niet kapot van. De ‘Copla’s’ kunnen mij het meest 

bekoren, daar zitten grappige melodieën en muzikale vondsten in. De ‘Twee Contrasten’ komen mij 

over als een met muziek omlijste predicatie. ‘Jubelstadje’ maakt op mij een gekunstelde indruk: 

klanken gemaakt voor de tekst van Willem Asselbergs (Anton van Duinkerken). 

Ik begon dit stuk met een verwijzing naar Max Elskamp. Ik moet eerlijk zeggen: Elskamp raakt mij 

artistiek veel meer dan Van Hemel. De dichter, hoe tragisch zijn leven ook was, deelt zijn emoties, is 

hier en daar ontroerend. Dit ervaar ik bij Oscar van Hemel helemaal niet...Maar dit heeft natuurlijk 

ook te maken met mij als persoon: anderen onder jullie zullen iets heel anders hierover vinden. 

 

Hoe dan ook: het zou kunnen zijn dat over driehonderd jaar archeologisch onderzoek naar ‘het 

verdronken land van Bergen op Zoom’ (zeespiegelstijging) oplevert dat er een rijk cultureel leven in 

die stad was met een – achteraf onterecht - vergeten componist. 

 

 

 

  



Van Bas 
 
MIJN MOLENWERELD, deel 6. 

 

Mijn vorige verhalen gingen over Verfmolen De Kat en 

Oliemolen De Zoeker. Vandaag een heel bijzonder verhaal. 

In twee opzichten. Ten eerste het model en ten tweede wat 

voor werk er verricht wordt. 

Het model wordt al beschreven in de 15e eeuw en in 1734 

in deze “bijbel voor de molenmaker”………………. 

en dan vind je dit plaatje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ja heus. Je moet aan dat geinige kopje dan nog wel 4 

wieken vastmaken. Dus….een windmolen. De kracht van 

de wind levert de energie. Ooit stonden er alleen al in de 

Zaanstreek ruim 200 exemplaren. Nu nog maar 2. In ons 

hele land nog maar…….5.  

Op een vakantiereisje sta je dus niet zomaar plots voor 

….een PALTROKMOLEN, want zo 

heet dit type. 

 

 Als jullie zo’n molen 

ooit in levende lijve zouden 

zien, zal het model meteen 

opvallen. Het verhaal gaat 

dat mannen heel lang 

geleden vaak een paltrok 

droegen, een mouwloze 

mantel of cape, en het 

silhouet van deze molen 

lijkt op zo’n mantel. 

Vandaar de naam 

Paltrokmolen. 

 

Wil je er echt eens een keer een 
zien? Dan moet je naar Arnhem, 
Amsterdam-West, Haarlem, 
Zaandam of Zaansche Schans 



Is het geen plaatje? Dat moeten jullie wel toegeven toch! We zijn weer op de Zaansche Schans en 
zien in volle glorie: Paltrokmolen De Gekroonde Poelenburg, de buurman van, en jullie herkenden ze 
al natuurlijk, Verfmolen De Kat en helemaal links Oliemolen De Zoeker 

 

Jullie hebben ondertussen begrepen, dat de wieken van een molen altijd naar de wind moeten staan 
om te kunnen draaien. Dus moet de molenaar dat kunnen regelen. Hier bij ons in West-Brabant kan 
op de stenen molens de kap naar de wind gedraaid worden. Dat noemen we kruien. Maar bij het 
model van dit verhaal is dat wel heel bijzonder geregeld.  
 

Om dat goed voor te stellen, pak ik er even dit fotootje bij. Dit is geen fake 
nieuws, want ergens in Nederland staat deze molenstomp. De wieken zijn weg 
evenals de kap. Het was ooit een stellingmolen en die stelling is ook al in de open 
haard verdwenen. Stel dat de huidige eigenaar besluit om een sloopvergunning 
aan te vragen en dat hij die inderdaad krijgt. Hij gaat voorzichtig te werk, want 
ons bin zunig en de stenen kunnen misschien wel in de 
verkoop. Naarmate het werk vordert, zeggen zijn 
kinderen…papa laat de laatste meter maar staan en 

dan zetten we daar ons ronde zwembad in.                       Zo iets dus…………. 
 

Nu in het echt bij de paltrokmolen…… 
 

Eerst metselt men een fundament.  
Rond. Daarop een ringmuur 
De diameter zou hier best zo’n 8 à 9 meter kunnen zijn.  
Ruim 1 meter boven de grond is de ringmuur klaar.  
Daarop legt men, stevig verankerd aan de ringmuur, een 
kruivloer van wel 12 cm dik en ruim 30 cm breed.  
Daar bovenop komt een rollenring. In deze ring zitten ongeveer 
55 rollen.  



Dan pas komt de molen. Een vreemd, maar groot geheel en 
dat kan en moet in zijn totale omvang op deze rollenring 
kunnen rondraaien= kruien om de wieken op de wind te 
zetten. Hiernaast opnieuw een leuke tekening gemaakt door 
Tineke Schinkel. 
 
Maar, even een vraagje. Zijn jullie ondertussen al zo 
deskundig geworden, dat jullie meteen zien dat Tineke een 
zeer grote fout gemaakt heeft in haar tekening?  
Laat maar weten in de volgende aflevering van 
KOORonaNieuws. 
 
Hoe beschrijf je nu dit type molen? 
Centraal staat een vierkante, taps toelopende houten toren, 
afgedekt door een guitig uitziende kap. De toren is echter niet totaal afgebouwd. Alleen de 
wiekenzijde loopt tot aan de basis door. Waar geen zijkanten meer zitten is een overkapping 

gemaakt, die dus alleen aan de 
voorzijde is gesloten en de rest is 
open. Deze overkapping is de 
werkruimte in deze molen en die 
is altijd, zomer en winter, open. 
De molenaar en zijn knechten 
werken dus buiten. Ze hebben 
nog geluk dat de windzijde wel 
dicht is. 
 
…….Helemaal links zit het 
kruirad. 

 

Hier van voren gezien…….  

 

 

Er zijn nu 7 kruipalen (met witte koppen) te zien. 
Nu de kruiketting, hier is het een kruitouw,  aan een kruipaal 
vastmaken. 
 
Kruirad rechtsom draaien en de totale molen kruit om de wieken 
op de wind te zetten. 
 
Een imposant gezicht: èèn molenaar draait aan het kruirad en de hele molen draait om zijn as in de 
juiste richting en het kan zowel linksom als rechtsom. 
 

Voor we aan het werk gaan in of met de molen, laat ik even 
een van de bijgebouwen zien.  
Op de grens van land en water staat…… de poepdoos. 
Plons,plons, plons …alles hupsakee De Zaan in….. 

  

  

https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/749_5.jpg


Dat was het model van deze 
week. Bijzonder toch. 
 
Maar nu het werk. Deze molen is 
een zaagmolen en het meeste 
werk gebeurt op de zaagvloer …. 
 
Die vloer is hier op de foto 
behoorlijk leeg, maar dat is in vol 
bedrijf niet zo.  
De molen staat op een soort 
schiereilandje. In het water 
liggen boomstammen te wachten 
op verwerking.  
Met een kraantje, dat werkt op 
windkracht, wordt een 
boomstam uit het water getild en 
tot op de zaagvloer gebracht. Op de zaagvloer liggen 3 sleden. De te zagen boom wordt op de slee 
gelegd. De slee gaat tot het zaagraam, een rechthoekige constructie van uit de kluiten gewassen 
balken. In zo’n zaagraam kunnen zagen worden bevestigd. Simpel…1 zaag, dan zal de boom straks in 
tweeën gaan. 2 zagen…dan in drieën. Enzovoorts. Dat ziet er gevaarlijk uit. In het verleden heeft men 
waarschuwingen op de zaagramen gezet….  
ZIET TOE…..RAAK WAT….PAS OP. 
Het is best zwaar werk op de molen, maar de 
wind helpt stevig mee.  
Als de wieken draaien wordt een krukas 
rondgedraaid. D.m.v wat je zou kunnen 
noemen “zuigerstangen” , 3 in totaal, kunnen 
er 3 zaagramen op en neer bewegen. 
“Kunnen” schrijf ik, want de molenaar schakelt 
in en bepaalt of ze wel of niet mee doen. 
Het zaagraam beweegt in een verticaal vlak en 
blijft dus op z’n plaats. Dus moet de boomstam richting zaagraam geduwd worden. Dat is weer zwaar 
werk. Nee hoor, opnieuw de molenaar bepaalt dat een “krabbelwerk” wordt ingeschakeld en zo 
wordt de slee tand voor tand richting zaagraam verplaatst op het moment dat het zaagraam omhoog 

gaat en bij de neerwaartse gang wordt er 
daadwerkelijk gezaagd.  
 
Op de foto is het krabbelwerk voor de helft te zien 
achter de gestapelde planken. 
 

en rechts is een slee te zien 
 
 
 
 
 

 
 
   dit is ook een krabbelwerk, maar niet  

   uit De Gekroonde Poelenburg…….. 
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hier naast een  

prachtig plaatje van 

een boomstam die 

door het zaagraam 

gaat met wel 9 

zagen…….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is natuurlijk wel een heel bijzonder model, maar wat 

dachten jullie van De Rat in IJlst. Ook een houtzager. Ook 

werken op de wind, maar gewoon een stellingmolen op 

een schuur. 

 

Het kan echter ook op waterkracht.  

Ga naar het prachtige  

landgoed Singraven  

in Denekamp. 

Ook een houtzager. 

Maar dan een watermolen. 

 

 

 

 

Tenslotte voor dit moment. Jullie weten dat ik op de Zaansche Schans 

was. Ook in de werkende houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg. 

 

Hierbij een link naar een filmpje , gemaakt door mijn buurman. 
 

https://mannenkoorfortissimo.nl/wp-content/uploads/2021/03/2004-09-11-Paltrokmolen-

De-Gekroonde-Poelenburg-4-1.m4v 

 

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

Volgende keer weer een andere molen, want onze verre voorouders waren zeer inventief. 

 

 Bas  
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Van Fred 

 

Een totaal ander onderwerp, maar toch erg interessant: De Gal. 

Iedereen kent wel die mooie ronde knikkers die aan een eikenblad hangen. Misschien weet je ook 

nog dat die gallen veroorzaakt worden door een beestje, maar meestal blijft het daarbij. 

Maar wat is een gal? 

Insecten, zoals galwespen, galmuggen, bladluizen, bladwespen en mijten, leven parasitair. Ze leven 

op of in planten, waaraan ze voedsel onttrekken. Vaak simpelweg door bladeren en bloemen op te 

eten. Er zijn soorten die ziektes overbrengen op de plant die bijvoorbeeld voor verkleuring of 

bladkrulling zorgen. Als er opzwellingen ontstaan of andere nieuwvormingen die nuttig zijn voor de 

“aanvaller”, hebben we het over gallen. Het beestje dat de gal veroorzaakt eet ervan en/of legt er 

eitjes in.  

Gallen zijn dus fenomenen die door de plant worden gemaakt, niet door het dier.  

Ook virussen en mycoplasma’s kunnen galachtige vormafwijkingen veroorzaken, maar dat wordt wel 

als een grensgebied gezien, omdat deze -in tegenstelling tot de galbewoners- in de hele plant zitten 

en niet alleen in de gal. Mycoplasma’s zijn ééncellige bacteriën zonder celwand. Heksenbezems 

worden door virussen veroorzaakt.  

Op alle fronten wordt volop onderzoek gedaan. Van virussen is zelfs méér bekend dan van 

mycoplasma’s. Zeker de tumoren die door virussen ontstaan zijn voor wetenschappers interessant 

omdat er mogelijke overeenkomsten zijn met kankergezwellen bij mens en dier.  

Er zijn, om het nog wat ingewikkelder te maken: enkele bacteriën, schimmels en slijmzwammen 

veroorzaken echte gallen. We zagen dat bij de Els. Deze leeft in symbiose met de knolletjes (gallen) 

aan de wortels. Veel planten worden ziek van deze organismen, maar sommige hebben er dus profijt 

van. 

 

Gallen ontstaan door vergroting van de cellen van de plant en door deling van cellen, vaak nadat 

eerst de normale groei is belemmerd. In principe kunnen gallen op alle delen van een plant 

voorkomen: wortels, knoppen, bladeren, takken of stengels. Soms blijven plantdelen herkenbaar, 

vaak wordt er echt iets nieuws gevormd. Dat zijn de bolletjes, maar ook haarwoekeringen, knobbels 

en hoorntjes. De galvorm is kenmerkend voor de verwekker. Mijten veroorzaken de eenvoudigste 

vormen, galwespen de meer ingewikkelde, ook qua weefsel. Soms bestaat de cel uit maar één enkele 

vergrote cel, maar meestal zijn omliggende cellen ook bij de galvorming betrokken. 

Het weefsel van de gal wijkt veel af van het normale weefsel en het weefsel van de “huid” van de gal 

wijkt ook af van die van de waardplant.  

 

Galvorming is niet een eenduidig proces. Het hangt sterk af van de veroorzaker van de “infectie”. In 

alle gevallen vindt weefselwoekering plaats. Dit zijn tumoren. Daar kunnen we gerust van spreken, 

want plantentumoren en dierlijke tumoren hebben veel kenmerken gemeen. Wijzigingen in DNA en 

hormoonhuishouding veroorzaken aminozuren die tot voedsel dienen van de veroorzaker van de gal. 

 

Niet alleen de veroorzaker van de gal, maar ook allerlei andere organismen maken gebruiken van de 

gal. Ze parasiteren dus op de door een ander veroorzaakte gal. Soms zijn het dan ook nog beestjes 

die zelf ook gallen veroorzaken, maar ook leven in de door andere veroorzaakte gallen. Ook de 

buitenkant van de gal zijn een voedselbron voor bijvoorbeeld insecten. Ze benutten de 

afscheidingsproducten die wél op de gal, maar niet op de plant voorkomen.  

 



En natuurlijk zijn er parasieten die leven op de larve van de veroorzaker van de gal. Ze doden de larve 

en zuigen die uit. Of ze leven in de larve van de gastheer die langer blijft leven en van binnenuit 

wordt opgegeten. Er zijn ook soorten die eerst galweefsel eten en daarna de larve. Sterker nog, er 

zijn soorten parasieten die parasiteren op een parasiet. Die noemen we hyperparasiet.  

Vogels en zoogdieren eten ook gallen, met alles erop en eraan.  

 

Er komen in Nederland meer dan 1400 verschillende gallen voor. W.M. Doctors van Leeuwen heeft 

ze in een dik boek van 355 pagina’s beschreven en heel veel literatuurlijsten toegevoegd. Als je in 

Coronatijd niets te doen hebt kun je daar je lusten nog op botvieren. Er gaat vast een wereld voor je 

open. Ik heb aan het boek van Doctors van Leeuwen genoeg.  

In het schema hieronder staan de vijf bomen waarop in Nederland de meeste soorten gallen 

voorkomen. Hoe meer zwart in het vak, hoe meer gallen, veroorzaakt door de hoofdgroepen. 

 

Van links naar rechts: 

Berk, Populier, Prunus, Eik, en Wilg. 

 

Van boven naar beneden: 

Galmijten 

Galmuggen 

Bladluizen 

Galwespen 

Bladwespen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande tabel staan maar een paar soorten galvormende organismen en een paar soorten 

zaadplanten. 

Gallen kun je op veel soorten aantreffen. Algen, schimmels, mossen, varens, zaadplanten. 



De laatste categorie vormt natuurlijk wel de hoofdmoot. Alle 1400 soorten ga ik niet beschrijven, 

maar enkele laat ik zien. Wel hieronder een overzicht van galvormende organismen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. raderdiertje     l. bladluis 

b. aaltje     m. snuitkever 

c. galmijt     n. snuitkever, larve 

d. loopmijt     o. galmug, larve 

e. trips, larve     p. galmug 

f. schuimbeestje    q. vlieg 

g. schuimbeestje, larve    r. vlinder 

h. trips      s. rups 

i. bladluis     t. bastaardrups 

j. bladvlo     u. galwesp, larve 

k. bladvlo, larve     v. bladwesp 

      w. galwesp 

 

En dan te bedenken dat dit van de meeste soorten de hoofdsoorten zijn en het alleen de dierlijke 

galverwekkers zijn. 

 

 

 



We zijn begonnen met de knikkers aan een eik als prototype van een gal. 

Dat is niet de enige soort die aan een eik zit. 

Aan een eik kunnen 78 verschillende gallen zitten, waarvan 69 veroorzaakt door galwespen. 

Dat betreft niet 69 soorten galwespen, want er zijn galwespen die een zomer- en wintergeneratie 

kennen. De wespen zien er dan verschillend uit en de gallen ook.  

Er zijn 9 andere soorten die gallen aan eiken veroorzaken: 

De Schildluis, 2 soorten bladluizen, 4 soorten galmuggen en 2 soorten vlinders.  

De veroorzaakte gallen zijn wortel-, stam, tak-, knop-, vrucht-, meeldraad- en bladgallen. 

Genoeg te ontdekken aan één enkele zomereik…… 

 

Knikkergal of Galnoot 

 

Van de Knikkergalwesp 

Andricus kollari. 

 

Het prototype van een 

gal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Larve van de Knikkergalwesp. 

 

 

Natuurlijk horen er verhalen bij 

deze mysterieuze galappel. Die 

staan niet in het boek van Doctors 

van Leeuwen, maar in mijn 

bomenbijbel waaruit ik al eerder 

geciteerd heb: 

De galnoten hadden voorspellende 

waarde. Daarvoor moest je ze wel 

doormidden snijden. Vloog er een 

wespje uit, dan was er oorlog op 

komst. Zat er een larve in dan 

kwamen er benauwde tijden aan en een pop voorspelde de pest.  

Ook het weer werd ermee voorspeld: als er op 29 september, St. Michielsdag, een pop in zat dan 

werd het niets met het weer. Een wespje gaf middelmatig weer; een larve zorgde voor goed weer, 

maar was er helemaal niets te vinden, dan werd het hele jaar slecht.  

Al vanaf 300 n Chr. begon men met galappelinkt te schrijven en dat ging eeuwen door. Het fabriceren 

van de inkt ging gepaard met toevoeging van ijzervitriool, arabische gom en carbolzuur.  

Zwarte haarverf maakte men door galnoten te koken in olie, azijn of water. 

In de oude geneeskunde werd de galappel gebruikt tegen bloedingen. Krijgslieden gebruikten 

galnootpoeder om bloeding van wonden te stoppen. Ook werd er een papje van de galappel op 

zwellingen en puisten gedaan 

 Aardappelgal door de Aardappelgalwesp 

 

 

 

 

 Bladgallen van de Lensgalwesp 

 

 

Tot zover de galen die op een eik voorkomen. 

Hierna enkele gallen op andere soorten. 



Hiernaast een Platte tonderzwam. 

Hij zit vol zogenaamde tepelgallen, 

veroorzaakt door een 

Breedvoetvlieg, die eitjes in het 

vruchtlichaam legt. De larven 

voeden zich daarmee en daardoor 

ontstaat de gal, het bolletje. Op enig 

moment boort de larve zich een gat 

naar buiten. Vandaar de naam 

tepelgal. 

 

 

 

Gal van de Tamme kastanje 

galwesp. Deze wesp is een exoot uit 

China en is zeer schadelijk. Sinds 

2015 in ons land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal van de Iep grasluis op Iepenblad. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Grote gal op Iep, veroorzaakt 

door de galluis Eriosama 

lanuginosum. 

De gal zit vol luizen. Meestal 

lijdt de Iep aan iepenziekte als 

er dit soort gallen op zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal van de Distelboorvlieg. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gal van de Beukengalmug. 

 

 



 

Gal door de Frankia Galni,  

een bacterie. Leeft in symbiose 

met de Zwarte Els op de wortels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gal van de  

Rozenmosgalwesp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een als toegift een berk, vol met heksenbezems. Dit zijn 

dus geen gallen, maar celwoekeringen, veroorzaakt door 

een virus, die in de hele boom terug te vinden zijn. 

Een 

daar komen dan weer mooie zwammen op voor. 


