
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 2 Nummer 35 

 
 
Van Ben 
 
Beste dirigente en leden van ons geliefde Fortissimo, 
 
“We kunnen niet anders dan voorlopig niet repeteren. Op zijn vroegst weer op 9 april” 
Dit stond in het verslag van de bestuursvergadering van een jaar plus een maand geleden. Het was 
dinsdagavond. De avond erop belden de eerste leden al af. Fred heeft ieder toen snel ingelicht over 
de jammerlijke afzegging van de eerstvolgende repetities. We zijn, zoals gezegd, een jaar en een 
maand verder. In het laatste verslag van onze digitale bestuursvergadering had weer hetzelfde 
kunnen staan…. Alhoewel er telkens sprake is van “versoepeling” (wat langzamerhand een rotwoord 
is geworden) is er met geen enkele zekerheid een datum te geven waarop we weer kunnen 
beginnen.  
Gebeurt er dan niets? Liggen we nu geheel plat? In het geheel niet! Weliswaar met de Covid-19 in 
ons achterhoofd blijven we ons focussen op de toekomst. En daar hebben jullie als leden, door je 
loyale steunbetuigingen, o.a. naar aanleiding van de Ledenraadpleging, aan mee geholpen. 
Waar zijn we zoal mee bezig? 
 

1. Het KOORonaNIEUWS is een geweldige mogelijkheid om met elkaar op de hoogte te blijven, 
ook van de persoonlijke zaken als wel de mooie verhalen en studies. We hebben nu no. 35 
voor ons! Nogmaals: petje af voor Fred, de hoofdredacteur en drukker en die leden die voor 
de nodige kopij zorgen. Beste leden, schroom niet en laat ook eens iets van je horen! Het kan 
bv. een memorabel geschiedenismoment van ons koor zijn : leuk, met een foto erbij ! We zijn 
ze gelukkig al tegengekomen! Door het vele werk om de editie rond te krijgen heeft het 
bestuur wel het besluit genomen om het NIEUWS een keer in de veertien dagen uit te 
brengen. Ieder krijgt dan ook meer tijd om iets te bedenken en in te sturen! 

2. Het bestuur heeft regelmatig, toch bijna elke maand, een vergadering via ZOOM. We laten 
ons niet kisten en plannen al activiteiten voor na de zomervakantie: Opening van het 
koorjaar (28-08), Najaarsconcert (07-11) en Kerstconcert met Mea Dulcea (12-12) Daarnaast 
worden we rond Kerst nog voor andere zaken gevraagd. Natuurlijk moeten we de geplande 
data weer als voorlopig beschouwen. Ook houden we als bestuur de contacten levendig met 
ons huidig overkoepelend orgaan KBZON. Zij komen ook met ideeën die we zouden kunnen 
benutten in deze tijd. Probleem is dat alles via de computer moet verlopen, wat het niet 
gemakkelijk maakt. Ook Middelburg Volkoren kwam met een project om als deelnemer een 
filmpje in te sturen waarin we een nummer zingen. Maar, ja, hoe ga je dat doen? 

3.  Binnen de gemeente hebben we onze contacten met de collegakoren via KoBoZ. (Koren 
Overleg B. op Z.) Kortgeleden hebben we daar vernomen hoe de andere koren in onze stad 
het hoofd boven water houden. En…… nu we het toch over “het hoofd boven water 
houden”: de Gemeente heeft , zoals jullie weten, de nodige financiële zorgen, die natuurlijk 



de culturele sector ook raakt. Subsidies zullen er onder lijden. Men heeft daar een project 
“Doen wat nodig is” om te kijken hoe de verenigingen alsnog ondersteuning van de 
gemeente kunnen ontvangen. Daarnaast is er i.v.m. Corona, gelukkig, ook een ondersteuning 
van de rijksoverheid van 1,9 miljoen over 2020 en 2021 voor de culturele sector. KoBoZ is in 
beide  zaken vertegenwoordigd. 

4. En dan is het natuurlijk ook zaak om contact te houden met de leden zelf. Onze wel-en wee-
commissie (Wim en Cees) doet daar goed werk mee! Ik kan hoogstens nog even de jarigen 
van maart en april toevoegen; Wout, Clemens, Nico, Daniël, Robert en Aaike. Van harte (nog) 
proficiat mannen! 

Voor natuurlijk iedereen, waar nodig:  beterschap en goede gezondheid! We houden het vol en… 
We bloeien weer op!       

Ben 

 
Van Fred 
 
Je moet het scherm misschien wat uitvergroten. Dan zie je in het midden van de linker pagina 
Fortissimo in het programma  staan. Wie weet waar en wanneer dit was? 
Ik was erbij, maar ik weet zeker dat ik niet op de foto sta.  
 

 
 
Zullen we Badings’ Ave Maria maghet reyne weer eens zingen? 
 
 
 
  



Van Ad 
Verhaal van stadsgids Wilma 
 
Dames en heren, ik heb een verhaal voor u opgediept dat vroeger aan het hof in Bergen op Zoom, 
juist in deze zaal, de hofzaal van het Markiezenhof door troubadours werd voorgedragen. Het was 
een goed gebruik van de toehoorders om zoveel mogelijk mee te doen. Schroom dus niet om, net 
zoals de markies in vroeger tijden, volop mee te doen en laten we in ieder geval op het einde van het 
verhaal het glas heffen en samen proosten op de hoofdrol speler in dit verhaal: de Grebbe. Een 
unieke gebeurtenis als we dat doen, want het komt niet vaak voor dat met proost op een riool. 
 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Het was nacht, diep donkere nacht. De maan scheen en het waaide. De Spaanse hertog Parma 
trommelde zijn legercommandanten bij elkaar. “Mannen,” zei hij, “we zullen die Bergenaren eens 
een poepie laten ruiken. Omsingelen die hap en innemen maar.” Zo kwam het dat in 1588 een 
enorme Spaanse armada zich rond de stad had samengetrokken. Maar na maanden van beleg was, 
tot groot verdriet van de hertog, elke actie om de stad te veroveren op niets uitgelopen. Hij zat met 
zijn handen in z’n haar. Toen kreeg hij onverwacht bezoek. 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Omdat de blijde inkomst van de nieuwe markies vanwege de oorlog nog even op zich liet wachten 
rustte het dagelijks bestuur van de stad bij de rentmeester en de drossaard. Katholiek als zij waren, 
waren ze het helemaal zat dat honderden frans-protestanten militairen in de stad gelegerd waren. 
Daarom hadden ze in het geheim een deal gesloten om op slinkse wijze Parma in staat te stellen de 
stad in te nemen zonder al te veel geweld. 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Met een knijper op zijn neus tegen de ondragelijke stank van alle menselijke afvalstoffen die in de 
Grebbe werden geloosd had de stadstimmerman, in opdracht, de poort bij het pielekeswater, vlak 
buiten de stad geopend. De soldaten van Parma moesten in hun gewone klederen tot aan hun 
knieën in de drek door het riool waden, helemaal naar de andere kant van de stad om daar de 
Houtpoort te veroveren en de ruiters die zich daar bevonden naar binnen te loodsen naar het hart 
van de stad. Maar in de diepste krochten van Bergen op Zoom, op de kruising met de Vuilbeke 
raakten ze de weg kwijt. 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Gelukkig was er nog een putjesschepper laat aan het werk. In gebrekkig Nederlands vroeg ze de weg 
naar de Houtpoort. “Senoro, wijo, indringendo opo zoeko naaro outopoorto.” De man krabde wat 
aan zijn kont, plukte in zijn baard en dacht even diep na. De walm die zijn woorden omsloot was nog 
heftiger dan de stank van de Grebbe zelf. “Un zware outpoort? Us eeve denke. Dan motte ier lings af, 
tenne ut water mee ut trapke omoog en dan nog een klein stukse recht deur loope en dan bende 
dur.” De soldaten waren maar al te blij dat ze bijna bij hun doel waren en snel verlost zouden zijn van 
de vreselijke stank. 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Door links af te slaan, in plaats van rechts af, kwamen ze bij de zeer zwaar bewapende Wouwsepoort 
terecht, recht tegenover het hoofdkwartier van Parma. De Wouwsepoort met haar grote dubbele 



zware houten poorten. Het spreekt voor zich dat de indringers op eenvoudige wijze werden 
ingerekend. De gevangen soldaten moesten als nog helemaal door de Grebbe waden naar de 
Gevangenpoort waar ze werden opgesloten tot aan het einde van het beleg. De rentmeester en de 
drossaard werden opgepakt, op de Grote Markt opgehangen en in vieren gedeeld. Daarna werden 
hun lichamen via de Grebbe afgevoerd. En Parma? Parma zat gevangen… in de modder buiten 
Bergen op Zoom en moest lijdzaam toezien hoe zijn beleg vruchteloos bleef. Pas toen de lente volop 
was aangebroken kon hij het veld ruimen en nam hij de stank van zijn nederlaag meer naar Spanje. 
Uiteindelijk was het de Grebbe die hem een poepie liet ruiken. 
 
Berrege o berrege, diep in de nacht, was het die stinkende Grebbe die verlossing bracht. 
 
Proost op ons riool. Sante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Daniël 
 
Zo maar 2 korte verhalen waar ik afgelopen week van moest glimlachen 
 
1. Jullie weten dat ik werk met mensen met een verstandelijke beperking.  
We reden in mijn werk bus naar een locatie toe.  
Zegt een cliënt 1 in het algemeen: “Mijn vriendin heeft vandaag examen”. 
Waarbij een andere cliënt 2 zegt: “ O, gefeliciteerd “. 
Het is even stil. Waarop cliënt 2 zegt: “Voor als ze straks geslaagd is”.  
 
2. Een wat oudere man slecht horend. Had aan mijn gevraagd of ik een struik kon komen snoeien.  
Ik had afgesproken dat zaterdag te komen doen. Hij vroeg mij om daar later nog even een tijd voor af 
te spreken. We spraken af dat ik vrijdagavond daarover zou bellen.  
Vrijdagavond bel ik hem op.  
Hij sprak zijn naam. Ik zij: “Hallo met Daniël. Ik zou nog terug bellen”. Hij zij: “O! O!”, en hing op.  
Ik moest hem dus weer terug bellen.  
  



Van Clemens 

 

Waelrant 

 
Wij leden van Fortissimo zingen dolgraag op 

terrassen of bij zich onverwacht voordoende 

gelegenheden, waarbij vooral aantrekkelijke jonge 

vrouwen aanwezig zijn ‘Als ick u vinde’ van Hubert 

Waelrant (of Waelrand). Uitgestelde libidineuze 

erupties bij oude mannen, herinneringen aan 

vroegere tijden? Wie zal het zeggen. Het lied heeft 

een levendige melodie die boeit, pakt, iets speels 

heeft. In een van de biografieën van Waelrant – 

heerlijk, Wikipedia! – vond ik dat ‘Als ick u vinde’ 

een Nederlandse tekst is op de madrigaal ‘Vorria 

morire’ (ik wil sterven). Deze Nederlandse madrigaal is te vinden in het boek ‘Pratum musicum’ (een 

weiland van muziek) van ene Emanuel Adriaenssens en uitgegeven in 1584. En inderdaad: de 

madrigaal’ Vorria morire’ heeft dezelfde melodielijn als in ‘Als ick u vinde’ zij het dat de Italiaanse 

madrigaal wat langzamer en soms met mineurklanken (hoe kan het ook anders) wordt gezongen. 

 

Wat een tegenstelling: een madrigaal met Italiaanse tekst over doodgaan en een Nederlandse tekst 

over erotiek! Ik heb mij wat verdiept in de biografie van Waelrant en waarschijnlijk is sterven een 

veel voorkomend fenomeen tijdens zijn leven geweest. Hij zou drie echtgenotes (waarschijnlijk vier) 

hebben gehad, te weten Maria Loochenbach met wie hij in 1547 gehuwd zou zijn en bij wie hij tien 

kinderen had. Drie van zijn zonen, Raymond, Peter en Paul, werden organist. In 1564 huwde hij Anna 

Ablyt (of Van Covelen), in 1581 huwde hij Johanna Cleerhaegen en hij zou mogelijk een vierde keer 

gehuwd kunnen zijn geweest met ene Maeyken Corecopers in 1551. Wat er met al die vrouwen is 

gebeurd is mij onbekend, vermoedelijk zijn zij vroeg gestorven, immers sterven in het kraambed 

kwam in vroegere tijden veel voor. Hoe het ook zij: Waelrant zal veel met sterven te maken hebben 

gehad maar daarnaast veel erotische antennes hebben uitgestoken. Ik zie hem ‘Als ick u vinde’-

neuriënd door Antwerpen struinen! 

 

Nu iets over zijn leven. Daar is niet zoveel van bekend. Hij is geboren - vermoedelijk in 1517 - te 

Tongerlo (B.) . Het precieze geboortejaar is onbekend omdat een registratie ven geboorten enkel bij 

welgestelde, maatschappelijk vooraanstaande families werd gedaan. Hij zou verder zijn hele leven in 

Antwerpen hebben gewoond en gewerkt, maar het vermoeden bestaat dat hij enige jaren in Italië 

heeft doorgebracht. Dit was een geliefde leerplek voor getalenteerde componisten en musici in de 

16e eeuw. In zijn latere composities zijn Italiaanse invloeden duidelijk aanwijsbaar. Maar het waren 

ook Italiaanse componisten met hier en daar Nederlandse wortels!  

 

Hubert Waelrant zou uit een familie komen met veel juristen en muzikanten. Een eerste bewijs van 

zijn bestaan levert het archief van de Antwerpse kathedraal: hij was daar zanger (tenor) in 1544 en 

1545. Rond medio 1550 werd hij actief als muziekleraar en richtte in Antwerpen een muziekschool 

op. Van 1553 tot 1556 heeft hij huurovereenkomsten afgesloten om die school in bedrijf te kunnen 

houden. 

 



Volgen een leerling van hem , Frans Sweerts (Franciscus Sweertius), was Waelrant een vernieuwer 

van de solmisatiemethode. Zo voegde hij de ‘si’ toe aan de in zijn tijd gebruikte reeks van zes tonen 

en gebruikte ‘ut’ om er een vol octaaf van de maken. Dus uiteindelijk ‘do, re, mi, fa, sol, la, si, ut’. Ook 

week hij af van de Guidonische lettergrepen (do, re, mi etc.) door die te vervangen met BA, NI, MA, 

LO, GA, DI, SE en BO. Dit laatste omdat er moeilijkheden waren rond overlappingen van het ‘oude’ 

zestonenstelsel in het nieuwe octavensysteem. Het voert te ver om dit hier uitgebreid te bespreken. 

 

Samen met Jan de Laet begon hij in de jaren 1550 een uitgeverij. Waelrant was verantwoordelijk 

voor het commerciële gebeuren (uitgeven, boeken verkopen, boekhouden) en de Laet voor het 

drukken. 

Waelrant leefde in de tijd van de tachtigjarige oorlog (1568-1648). In de jaren daarvoor waren er al 

spanningen tussen katholieken en protestanten. Men vermoedt dat Waelrant protestantse 

sympathieën hand, zelfs een Wederdoper was, maar in officiële stukken bleef hij als katholiek (dus 

trouw aan de Habsburgers, Filips II) geboekstaafd. Hij zal vermoedelijk hebben meebewogen met 

verschillende regimes. 

Over zijn leven na 1558 is weinig bekend. Hij bleef in Antwerpen waar hij actief zou zijn gebleven als 

componist, adviseur voor het stemmen van de klokken van de kathedraal en (muziek-)uitgever.  

Hij raakte uiteindelijk financieel berooid – hoe en waarom is mij onbekend – en overleed in 1595  

(78 jaar?). Hij werd begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 

 

Als componist wordt hij 

gerekend tot de vijfde 

generatie van de Franco-

Vlaamse School (ca. 1560-

1600). Tot zijn werken 

horen religieuze en 

‘wereldse’ vocale muziek 

naast instrumentale 

composities. Zo kwamen 

van zijn hand diverse 

motetten, psalmen, Franse 

liederen, Italiaanse 

madrigalen, zogenaamde 

Napolitaanse (lichte) 

liederen en allerlei 

arrangementen van 

Italiaanse muziek voor bepaalde muziekinstrumenten, met name de luit. In zijn muziek zijn de 

voortekenen van de latere Barok te horen (drieklanken, wortelbewegingen, kwinten). Een bekende 

muziekuitgave van hem was ‘Symfonia angelica’ (samenklank van engelen) uit 1585 een verzameling 

van Italiaanse madrigalen met ook eigen composities. 

 
 
  



Van Bas 
 

MIJN MOLENWERELD, deel 8.  

 
Even wil ik in jullie herinnering graven. In deel 6 van  
Mijn Molenwereld schreef ik het volgende:  

“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”. 

 

Welgeteld één antwoord kwam er. Maar ja, Fred is door zijn 

bemoeienissen met beltkorenmolen Johanna in Huijbergen 

al een beetje toegetreden tot de insiders. Ik vertel het antwoord niet, want ik heb een nieuwe 

opgave voor jullie. 

 

 

 

Hierboven zien jullie 2 foto’s van een molen. Een van de foto’s is de goede en de andere is een 

gespiegelde uitgave. Kom op, durf het aan en vertel aan ons allemaal welke de juiste is en waarom. 

Nog leuker zou het zijn, als er iemand is, die weet te vertellen waar deze molen staat of gestaan 

heeft, want dat kan natuurlijk ook.  

Stuur jullie antwoorden maar naar mijn mailadres vóór WOENSDAG 28 april, dan kan ik ze nog 

combineren in mijn verhaal voor 29 april. Daarin zal in ieder geval mijn antwoord te vinden zijn.  



We gaan weer verder met de industriemolens. De volgende hebben we al gehad: Verfmolen De Kat,  

Oliemolen De Zoeker, Houtzager De Gekroonde Poelenburg en Pelmolen Het Prinsenhof. Deze zijn 

nog te bezoeken, maar er zijn er ook die nog slechts beperkt zichtbaar zijn of zelfs helemaal 

verdwenen. Wikipedia en Molendatabase hebben mij daar behoorlijk bij geholpen.  

 

Overigens kan de volgende opmerking ook nog wel eens belangrijk zijn in onderstaande verhaaltjes. 

Het kwam namelijk redelijk vaak voor dat een molen van functie veranderde. Bijvoorbeeld dat een 

molen gebouwd en ingericht is als pelmolen, maar later 

als gevolg van andere omstandigheden werd 

omgebouwd tot korenmolen. 

 

Er is een voorbeeld in de buurt.  

In Nieuw-Vossemeer staat sinds 1897 

molen De Assumburg. 

 

Deze molen is echter in 1780 als 

oliemolen 

 ’t Huis Assumburg in Assendelft 

gebouwd. 

Hier was hij overbodig geworden en 

zou gesloopt worden.  

In Nieuw Vossemeer was de molen 

afgebrand, men kocht In Assendelft en 

alles werd verplaatst naar Nieuw-

Vossemeer, heringericht als 

korenmolen. 

 

 

 

 

 

Nu wat bijzondere 

industriemolens……. 

 

 

 

De blauwselmolen is eigenlijk ook een verfmolen, maar dan 

toegespitst op het maken van blauwsel. Het werd gebruikt als 

pigment bij het maken van verf. Ook in de textielindustrie werd 

het gebruikt als bleekmiddel. Trouwens…. kennen wij uit onze 

jeugd niet het beroemde zakje blauw…………. 



Ooit stond er een blauwselmolen in Middelburg, aangedreven 

door een paard, dus een rosmolen. 

 

 

Nu nog vind je aan Domburgs Schuitvlot 7 dit huis met deze 

gevelsteen 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
De cacaomolen of chocolademolen verwerkt 
cacaobonen.    
Hij is eigenlijk ook een oliemolen: een kollergang 
maalt het inwendige van de boon fijn. 
Ook hier had Middelburg enkele molens van en dat 
was weer een gevolg van de handel uit West Indië 
naar de toen grote handelsstad Middelburg. 
Een tastbaar bewijs van pand of gevelsteen heeft 
Wikipedia niet voorhanden.  
Wel het volgende:  
er was een rosmolen in de Korte Noordstraat en dat was  
de Chocolademolen van Jan Fak Brouwer. 
 
 
 

Nog een CHOCOLADE-MOLEN, zelfs met 
de naam DE CACAOBOOM. 
Hij stond in Westzaan en werd op  
9 Februarij 1861 te koop aangeboden, 
maar…..”ingerigt tot het malen van 
Krijt” 
 
Ja, zo kon dat gaan… 
eerst cacao en daarna krijt 
 
 
 
 



Een schorsmolen (ook runmolen, eekmolen of barkmolen) is een molen die werd gebruikt om 
gedroogde eikenschors fijn te malen tussen de molenstenen. Van deze gemalen schors werd run (= 
eek of bark) gemaakt, door er water aan toe te voegen. Dit bevatte looizuur. Het werd gebruikt voor 
het looien van leer. In een looierij stonden kuipen 
gemaakt van eikenhout. Nadat de kuipen met run 
gevuld waren, werden de huiden erin gehangen. 
In Nederland waren schorsmolens vooral te vinden 

in Noord-Brabant en Limburg, omdat daar ook een 

belangrijke leder verwerkende industrie aanwezig 

was. 

Schorsmolens konden 
zowel windmolens als watermolens zijn. 
 
Ook Bergen op Zoom past in dit rijtje 
 
     Valentijn Klotz: De Schorsmeulen tot Bergen op den Zoom, 1671 

       (Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch)  

 

Een kruitmolen werd vroeger gebruikt voor het 

maken van buskruit.  Er waren zowel wind- als 

water- als rosmolens in de kruitindustrie.  

Ik stond in Maastricht wel eens voor een 

voormalige kruitmolen, gelegen op de Jeker, 

een watermolen dus. Maar er was met die 

fabriek in de loop der geschiedenis al zo veel 

gebeurd zoals ontploffingen en herbouwingen 

en daarna verbouwingen tot bijvoorbeeld 

papiermolen, dat niets een beeld gaf van de 

toestand kort ná de bouw in 1546 tot het einde 

als kruitmolen in 1648. 

De kruitmolen had net als een 
oliemolen een kollergang 
(kantstenen op een doodbed). De 
stampers hadden geen ijzeren delen 
in verband met explosiegevaar bij 

vonken.  

  

Hier als illustratie de kollergang uit 
Wetteren (België) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederlandse_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)


Een loodwitmolen is ook weer een 
bijzondere vorm van een verfmolen. 
Het gebruik van loodwit, dat als pigment 
wordt gebruikt, stamt uit de Klassieke 
Oudheid en kwam in de 16e eeuw via 
Venetië naar Antwerpen en verder 
noordwaarts. De eerste loodwitfabriek 
in Nederland stamt van omstreeks 1650. 
In de Zaanstreek bestonden enkele 
loodwitmolens. Met name De Rob was 
een grotere molen.  
Het werken in een loodwitmolen was 
zeer ongezond, vaak uitgevoerd door 
Duitse gastarbeiders. 

 

 

Een mosterdmolen is een molen die 

gebruikt wordt om mosterd te malen 

van de kleine mosterdzaadjes.  

Toen ik in 1991 voor het eerst op De 

Zaansche Schans kwam, was de eerste 

molen die je zag De Huisman. Men 

maakte er toen mosterd. Nu niet meer. 

Rond 2010 is de molen gerestaureerd en is 

er weer een specerijmolen van gemaakt. Hij 

ziet er nu dus anders uit en …..doet ook iets 

totaal anders. 

 

In het dorp Hollum op 

Ameland staat nog een 

werkende mosterdmolen, 

namelijk mosterdmolen De 

Verwachting. Die heb ik nog 

nooit gezien. 

 

Maar we hebben wel  

 mosterd zien maken in Doesburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaanstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosterd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mosterdzaad


 

 

 

 

Geen molen maar een fabriekje………. 

 

 

 

 

….ofschoon er wel een (doorzichtige)  

   maalstoel stond……… 

 

 

Zo kijk je in de kuip 

en op de bovenste 

steen en je ziet nog 

enkele 

mosterdzaadjes…. 

 

 

Vroeger was het 

nog wel een 

rosmolen, maar nu 

gebruikt men 

elektrische 

aandrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een pepermolen is een molen die gebruikt wordt 
om ………. ach, dat kunnen jullie best zelf invullen…. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen


Een trasmolen is een molen die tufsteen maalt. Tufsteen is een gesteente dat ontstaat uit door een 
vulkaan uitgestoten materiaal. Het is een zachte steensoort en als het gemalen is, wordt het tras 
genoemd. Tras werd gebruikt in metselspecie. 

 

Een volmolen of voldersmolen is ook een industriemolen die werd gebruikt om wol te “vollen”. 
Vollen is een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de kwaliteit sterk verbeterde. Deze 
wollen stof was een tussenproduct van de lakenindustrie. De bedoeling was om de weefselstructuur 
dichter en vaster te maken (vervilten). Om dit te bereiken moest de stof urenlang, voor sommige 
kwaliteiten zelfs dagenlang, gekneed worden. Hiertoe stonden in de begintijd voetvollers in een kuip 
en stampten met hun voeten op het natte laken. Hierbij werden toevoegingen zoals vollersaarde, 
urine en 
zeep gebruikt om 
het vervilten te 
bevorderen. 
Later vanaf de 17e 
eeuw werden 
volmolens, 
aangedreven door 
paarden, wind of 
water toegepast, 
die met houten 
stampers het 
laken bewerkten. 
Volmolens hadden 
ruime schuren of 
zolders om het 
laken te drogen. 
 
 
Opmerking…..ook 
deze Volmolen is lang geen volmolen meer, maar inmiddels omgebouwd tot korenmolen en als 
bijzonderheid…ze wekken er ook elektriciteit op. 
 
 
Een moutmolen of brandersmolen is een windmolen waar gemout graan tot moutschroot vermalen 
wordt. Wat is mouten? Mouten is het proces waarbij van een graansoort (meestal gerst) mout wordt 
gemaakt.. Mouten wordt gedaan in een mouterij. Het mouten bestaat uit vier stappen: reinigen van 
de graansoort. Daarna wordt de graansoort geweekt. Hierna moet de graansoort kiemen en daarna 
weer gedroogd op de eest, de droogvloer. De zo ontstane mout wordt uiteindelijk vermalen 
tot moutschroot. Vroeger gebeurde dat op een door de wind aangedreven moutmolen. Het 
moutschroot wordt als grondstof voor de distilleerderij en de bierbrouwerij gebruikt.  
In onder andere Schiedam stonden vroeger veel moutmolens. Van de in totaal twintig Schiedamse 
molens zijn er zes bewaard gebleven, gerestaureerd, herbouwd of in herbouw. Deze behoren tot de 
hoogste molens ter wereld.  
De Destilleerketel te Delfshaven is zo’n moutmolen en is een in 1986 gebouwde windmolen. Het is 
een stellingmolen en dus een bovenkruier.  
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Industriemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lakenindustrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vilt_(textiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mouterij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moutschroot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moutmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distilleerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schiedamse_molens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfshaven_(deelgemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellingmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenkruier


Even om een beetje te griezelen: 
 
…de stelling  zit op 10 meter hoogte !!! 
 
…de roede (=2 wieken aaneen) 27,5 meter 
 
…1 wiek dus ongeveer 14 meter !!! 
 
…de molenaar klimt dus circa 11 meter omhoog !!! 
 
…om het zeil voor te leggen 
 
…zij of hij staat dan circa 21 meter boven Rotterdams Peil !!!!! 
   

 

 

 
Volgens Molendatabase Verdwenen Nederlandse molens heeft 

er in Bergen op Zoom ook een moutmolen gestaan. De 

standerdmolen staat op het 

panorama dat Samuel de Swaef in 

1634 vervaardigde van Bergen op 

Zoom. (links een detail) 
 

 

Dit zou volgens het 

archief een ansichtkaart 

van de molen zijn en de 

molen zou gestaan 

hebben ter hoogte van de 

huidige Molenbergstraat 

 

 

 

 

en als onze voorzitter Ben 

eens opschrikt uit zijn 

dromen en door de 

spleetjes van zijn ogen 

naar buiten kijkt… 

 

ziet hij misschien wel dit 

beeld………. 

 

 

 

 

 

 



 

Een koffiemolen is een molen die gebruikt wordt 
  om ………. ach, dat kunnen …………. 
 
 

  Trouwens, op 
Terschelling staat in het 
plaatsje Formerum een 
  molen met de 
naam Formerumer Molen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van oorsprong een korenmolen.  
Toen er geen werk meer was voor deze molen, 
heeft een slimme jongen er  
een koffiebar van gemaakt en nu  
noemt iedereen deze molen  KOFFIEMOLEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
Daar ben ik nu wel aan toe hoor, koffie mèt suiker en melk. 
 
Ik ben vast nog andere industriemolens vergeten. Ik beloof jullie wel dat ik (en dat is een ietsiepietsie 
cryptisch), nadat dit allemaal weer op PAPIER staat en ik de koffiegeur OPGESNOVEN heb, de 
volgende keren met minstens 2 nieuwe verhalen zal terugkomen. 
En denken jullie nog aan de prijsvraag? Dank jullie wel. 
 
 
 
Bas 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen


Van Fred 
 

Voorjaarspaddenstoelen 

 
Voorjaarspaddenstoelen?  
De meeste mensen denken toch aan het najaar als het om paddenstoelen gaat. Sommigen zien in de 
winter dan nog wel houtzwammen op levend en dood hout, maar daar houdt het meestal wel mee 
op. 
 
Er zijn paddenstoelen die je het hele jaar kunt tegenkomen, vooral de houtzwammen. Paddenstoelen 
op steeltjes zijn wat minder dik bezaaid. Vooral voor die soorten moet je de biotoop waar de 
verschillende soorten voorkomen wel kennen anders zoek je op de verkeerde plek. 
 
In de week na Pasen zijn Rianne en ik in Zuid-Limburg geweest, koude en sneeuwstormen trotserend. 
Maar de eerste dag lag er geen sneeuw en op de laatste dag was alles ook al weer groen. 
Het is geweldig om daar in het voorjaar te zijn. Heel veel Slanke en Gulden sleutelbloemen, in de 
velden, de bossen vol Bosanemonen, Speenkruid, Look en Maagdenpalm.  
En….. ook voorjaarspaddenstoelen.  
 
Het begon op de eerste dag al met de vondst van de Anemonenbekerzwam. Een zeldzame 
verschijning die alleen in symbiose met de Bosanemoon leeft. En het Speenkuidwortelbekertje. 
 

Die laatste is niet groter dan een speldenknop en dan niet zo’n 
plastic ding, maar een ouderwetse van hetzelfde materiaal als de 
speld zelf.  
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de volgende, het 
Meidoornrotkelkje. Het is zoeken naar een speld in een 
hooiberg, maar ze zijn zo mooi, het is de moeite waard. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anemoonbekerzwam Speenkruidwortelbekertje 

Meidoornrotkelkje 



Het Vingerhoedje staat ook alleen maar in bossen op klei. Die vind je in onze omgeving dus niet, 
maar wel in Limburg en Zeeland bijvoorbeeld. Ze lijken verschillend, maar het is echt dezelfde  
soort. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Echt Judasoor kun je een groot deel van het jaar vinden, maar vooral in de winter en het voorjaar; ze 
overleven alle weersomstandigheden. 

 
 
 
 
De Zadelzwam begint in het 
voorjaar. Ze groeien door tot ver 
in de herfst en kunnen dan enorm 
groot worden, wel zo groot als het 
zadel van een paard. Hij ziet er 
ook weer totaal anders uit. Deze 
hiernaast is minstens 60cm meter 
in doorsnee. Hij stond in het 
Poelbos bij Goes. 
 
 
 

Vingerhoedje boven en rechts 

Echt Judasoor 

Zadelzwam, boven en onder 



 
De Nonnenkapkluifzwam houdt van een kalkrijke 
zandige bodem. Dus op naar Zeeland. Deze staat 
aan de Grevelingendam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Bokaalbekerzwam groeit het best in bos op 
kleibodem, wel met een mooie humuslaag. 
Deze staat in het bos Schelphoek bij Wolphaartsdijk. 
 
Onlangs was ik met overbuurman John in Zeeland om 
deze paddenstoelen te bewonderen. We zijn net 
twee kleine kinderen die paaseitjes zoeken. Razend 
enthousiast zijn we als we weer iets bijzonders 
gevonden hebben. En dat gebeurt nogal eens. 
 
Wij zochten Morieljes bij kasteel Westhove in 
Domburg. De parkeerplaats daar is een mooi 
uitgangspunt om de bossen te zien. Maar ook om 
door de Manteling te lopen.  
Het bos bij Westhove ligt op kalkrijke klei. Er staan essen, en abelen. Eigenlijk dé biotoop voor 
Gewone Morieljes. De duinen zijn goed voor Duinmorieljes en met een beetje geluk vind je 
Hersenkronkelmorieljes. In het verleden werd er geen onderscheid gemaakt tussen deze drie. 
Tegenwoordig dus wel, dankzij DNA-onderzoek. 
 
Wij hadden de hele omgeving afgestruind en zochten nog even vlakbij het kasteel. Er kwam een oude 
man langs schuifelen. Hij sprak ons aan en toen ontspon zich ongeveer dit gesprek. 
“Op zoek naar morieljes zeker”, 
“Ja”, 
“Die staan híer niet”, “Vroeger stonden er veel meer, we verkochten ze aan de eethuizen”, 
“U weet vast waar we ze dan wél kunnen vinden”, 
“Nee, want na de oorlog heb ik er niet meer naar gezocht”. 
Onze hoop de kop ingedrukt. 
 
Onverrichter zake gingen we terug naar de parkeerplaats. Het wonder geschiedde. 
Op nog geen 4 meter van de auto vonden we een morielje in een groenstrook. En een meter of 30 
verderop nog twee.  
Onze dag was helemaal goed. 
 

Nonnenkapkluifzwam 

 Bokaalbekerzwam 



We weten nog niet zeker welke van de 
genoemde soorten het is. Deze links zou de  
Gewone Morielje kunnen zijn. De 
geleerden buigen zich ook nog over de 
vraag of de grijze de Hersenkronkelmorielje 
is of de Duinmorielje. 

 
 
 
Ik kan het niet nalaten iets over de Manteling te vertellen. 
De Manteling is een strook bos tussen de duinen en het 
achterland. Nergens in Europa staan loofbossen zo dicht 
aan zee als hier. Een ideale plek voor de toenmalige rijken 
der aarde om er kastelen en grote landhuizen te bouwen 
en te omringen met de bijbehorende parken en bossen. 
Vooral de eikenhakhout bosjes vlak onder de top van de 
duinen vind ik prachtig. Kronkelende takken, het duizelt je 
als je er naar kijkt. Hier kun je de nachtegaal horen zingen, 
met op de achtergrond het gekrijs van meeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morielje 

Morielje 



De Grote viltinktzwam zie je vooral in het voorjaar. 
Soms zie je het prachtige luchtmycelium dat bij deze 
paddenstoel hoort. Dat zie je in het najaar al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts een trechterzwam. Ik weet nog steeds niet 
welke het is. Hij stond midden in de hei en ik zag 
hem toen ik de fotoronde maakte. Niet op een 
begaanbaar pad dus. 
 
 
 
 

 
Aan het Veerse Meer, in de buurt van de 
Vingerhoedjes en de 
Meidoornrotkelkjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grote Viltinktzwam 

Luchtmycelium van Viltinktzwam 

Een trechterzwam 

Splijthoedtrechterzwam 



Veel paddenstoelen groeien op hout. Donsvoetjes vooral in 
de winter en het vroege voorjaar. 
Dit geldt ook voor de fluweelpootjes. Ze zijn winterhard. 
Deze stonden in de Duintjes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De Vroege leemhoed staat ook in de Duintjes 
 
 

 
Het Blauwgroen trechtertje is zeldzaam. Staat op 
voor natuurontwikkeling kaalgemaakte grond. 
Akkerenven, Kooiheide, Belderven in Huijbergen. 
Een prachtige verschijning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewoon donsvoetje 

Gewoon fluweelpootje 

Vroege leemhoed 

Blauwgroen trechtertje 



De naam zegt het al. Je ziet de winterhoutzwam 
vooral in de winter, maar ook tot ver in het 
voorjaar. Op deze foto staan er twee. De kleine 
onder moeders paraplu. In de Kooiheide. 

 
 

Een prachtige winter en voorjaarszwam rechts. 
Alleen microscopisch vast te stellen welke het is. 
Wat zaten er al jaren op te wachten, maar hij 
staat nu ook tussen de Kraaijenberg en de 
vogelkijkhut. 

Dit is dezelfde soort. De foto is gemaakt bij Fort 
Rammekens. De oranje en de rode zijn ook dezelfde 
soort. Ze variëren in kleur. Er zijn bij Rammekens zelfs 
witte aangetroffen. 

De vroege 
bekerzwam 
stond met 
tientallen op 
een hoop 
maaisel vlakbij 
de Kraaijenberg. 
Je moet wel een 
vermoeden 
hebben dat er 
iets dergelijks op 
kan zitten, 
anders ga je er 
niet kijken. 
 

 
Een Vezelkop. Oók een voor de microscoop. 
Aangetroffen bij het Veerse Meer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Winterhoutzwam 

Rode of krulhaarkelkzwam 

Vroege bekerzwam Rode of krulhaarkelkzwam 

Een vezelkop 



Een Vroege franjehoed in de Duintjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op rottend in de grond zittend elzenkatje. Erg klein. 
In de Maatjens Nieuwmoer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je kunt verschillende soorten snel met elkaar 
verwisselen. Bij deze gaat het nog wel, maar er zijn 
er nog wel een paar. Ze zijn ook erg klein, dat kun je 
wel zien aan de zandkorrels op het zandschijfje.  

 
Een fotogenieke zwam deze 
wimperzwam. Hij lijkt wel wat op het 
borstelbekertje. Vergissing is niet 
mogelijk, want deze groeit op hout 
en het borstelbekertje meestal op 
mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroege franjehoed 

Borstelbekertje 

Klein oranje zandschijfje 

Elzenkatjemummiekelkje 

Gewone wimperzwam 



 
De dooiergele mestzwam. Deze staat in het Halsters Laag. 
 
 
 
En tot slot de Voorjaarshoutzwam. Net zoals de 
Winterhoutzwam een buisjeszwam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dooiergele mestzwam 

Voorjaarshoutzwam 


