
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 1 Nummer 14 

 
 
Van het bestuur 
 
Vandaag heeft het bestuur vergaderd in de riante achtertuin van Mart. Kristin was er ook bij. 
Natuurlijk ging het voornamelijk over hoe we verder gaan in deze moeilijke tijd. 
 
De Driemaster heeft geschreven dat huurders pas na de zomervakantie weer welkom zijn. 
De schoolvakantie is van 11 tot 23 augustus.  
  
We hadden al een tijdje het idee om een afsluitende bijeenkomst, zonder repetitie, in een tuin of 
park te organiseren. Nu hebben we besloten, gezien de reacties van koorleden, dit niet te doen.  
Dat betekent dus dat we elkaar voor de vakantie niet meer zien. Het bestuur, en Kristin, wensen jullie 
een goede en vooral gezonde vakantie. Probeer er zo goed en zo kwaad als dat gaat, er toch iets van 
te maken. 
 
We hebben besloten dat we de school de eerste week na de vakantie met rust laten en op 3 
september de eerste repetitie zullen hebben. Van tevoren gaan we kijken, aan de hand van de stand 
van zaken op dat moment, op welke manier daar invulling aan gegeven kan worden. Het gaan dan 
vooral over onderlinge afstand en ventilatie.  
 
In de laatste week van augustus, op zaterdag 29 augustus, willen we een samenzijn organiseren. 
Gedacht wordt aan een bijeenkomst op het terras van Stayokay, gekoppeld aan een wandeling in 
Lievensberg of Zoomland. Mart en Ben gaat dit organiseren. 
 
We hebben gesproken over het resterende programma voor 2020. 
We houden vast aan een najaarsconcert op 8 november en hebben gebrainstormd over het 
programma. Daar komen Kristin en de muziekcommissie wel uit. 
 
Voor de agenda blijft, naast het najaarsconcert, staan: 
9 december Ondersteuning Kerstdienst KBO Huijbergen 
13 december Kerstconcert met Mea Dulcea 
16 december Ondersteuning Kerstdienst BAS 
19 december concert met Voices in Harmony. 
 
In de vakantie verschijnt geen KOORonaNIEUWS. Het laatste nummer (16) verschijnt op 25 juni. 
Als er iets bijzonders aan de hand is, mail dit dan aan allen, of iemand van het bestuur in persoon. 
 
 
 



Van Margreet 
 
Lieve Kristin, mannen en vrouwen van Fortissimo, 
Hier ook een verhaaltje van mij. Om te beginnen: ‘t is stil aan de overkant. Ik mis de bedrijvigheid ‘s 
avonds aan de school wel hoor. 
 
In maart heb ik met een griepje twee weken binnen gezeten. Ik kreeg er antibiotica voor, welke 
aansloeg en me snel beter maakte. De huisarts en de verpleegkundigen op mijn werk wisten zeker 
dat ik dan geen Corona kon hebben gehad. ?? Maar, ik was al snel weer opgeknapt en mocht weer 
gaan werken. Zonder mondkapjes, de desinfectans was weggehaald om daar waar Corona 
geconstateerd was te laten gebruiken en de handschoenen waren bijna op. Alleen de maten s en xl 
waren nog voorradig.  
 
Op Stuyvenburgh was gelukkig nog geen Corona geconstateerd, maar ik hield mijn hart vast. Het zal 
toch niet, vlak voor pensionering dat ik Corona op zou lopen.  
 
Op 28 april zwaaide men mij daar uit en werd ik 
feestelijk naar huis vervoerd in de duofiets van de 
Stuif. Om de 20 meter een broer, zus of schoonbroer-
zus met vlaggen, ballonnen en toeters. Mijn huis 
versierd, in de straat hingen bij iedereen de vlaggen uit 
, het was één groot feest en een ontzettende 
verrassing. Iedereen kreeg vanaf een tafeltje op 
afstand een glaasje champagne, gaf in een visnet, met 
een stok van anderhalve meter, een doe-cadeautje, 
om mijn pensioen tijd door te komen. Iedereen bleef 
braaf op afstand staan, dronk zijn glas leeg en ging 
weer. Het was geweldig. 
Officieel ben ik 24 juni een pensionada. Ik heb tot die 
datum nog vakantiedagen en overwerk om op te 
nemen.  
 
Ik heb het druk met de opvang van de kleinkinderen, die nu vaak thuis zijn. Verder heb ik al 700 
kilometer gefietst. Tijdens zo’n fietstocht kwam ik velden met wilde orchideeën tegen. De 
gestreepte- en de bijen- orchis. Ik heb een compilatie van vier foto’s mee gestuurd. De orchideeën 
staan nu in bloei.  
Prachtig! Volgende week zijn er slechts restjes bruine stengels te zien.  
 
Verder heb ik ook alweer vier boeken gelezen, ik ben nu in deel vijf van de zeven zussen. Ze lezen 
heerlijk weg. Een échte aanrader. 
Nou, vrienden en vriendinnen, zo staat er mijn leven bij. Het gaat dus goed. Ik houd me taai en ik 
hoop dat jullie dat ook doen. En zing of fluit gerust lekker buiten op de fiets of tijdens je 
wandelingen. Het brengt zoveel gezelligheid. 
Tot na de lock-down. 
 
Lieve groet, Margreet Ambagts.  
 
  



Van Clemens 
 
Ik zag twee beren… 

 

Enige tijd geleden ontving ik een mail van René Buijs over ‘Fransche ratten’, een Vlaams verzetslied 

getoonzet door Vic Nees. De melodie , zeker van de eerste twee regels, is die van ‘Ik zag twee beren 

broodjes smeren’. René wees mij erop dat in de 19e eeuw (1814), waarin dit lied is ontstaan, er 

verschillende teksten rondgingen met dezelfde melodie. De tekst voegde zich naar veranderende 

politieke situaties in België. Reden voor mij daar eens dieper in te duiken. 

 

Eerst de melodie. Er wordt verwezen naar Pruisische marsmuziek van eind 18e begin 19e eeuw. De 

melodie zou een deuntje zijn uit een van deze marsen. Ik heb in YouTube helaas niets hiervan terug 

kunnen vinden. 

 

De door ons gezongen tekst is dat van een spotlied: spot op de verdreven Franse bezetter. We 

hebben het over de Napoleontische tijd. 

 

 
België heeft zwaar geleden onder de bezetting door de Fransen (1794-1815). Napoleon Bonaparte 

was eigenlijk een product van de maatschappelijke en economische chaos die was ontstaan na de 

Franse Revolutie (1789). De veroveringen van Napoleon waren naast dictatoriale machtsuitbreiding 

ook een export van de ideeën van de revolutie, onder meer de scheiding van kerk en staat en de 

inrichting van een rechtssysteem en parlementaire democratie.  



Veel landen in Europa hebben daar nu nog voordeel van. Naast deze ideële effecten waren er voor 

de meeste veroverde landen rampzalige gevolgen. Voor België betekende dat onder meer 

plunderingen, draconische belastingverhogingen, vervolging van Rooms-katholieke geestelijken, 

inperking van de taalvrijheid. Een en ander leidde tot een zogenaamde ‘Boerenkrijg’, opstand van 

boeren (zgn. ‘brigands’) die in 1798 bij Hasselt bloedig werd beëindigd.  

Interessant is het feit dat in de jaren 1789/90 er een opstand was van zuidelijke Nederlandse 

provincies tegen de Oostenrijkse vorst Jozef II. In die jaren zou, volgens enige historici, al iets zijn 

ontstaan van een Belgische nationaliteit. Het bewustzijn daarvan is versterkt tijdens de Franse 

overheersing in latere jaren. Toen na de nederlaag van Napoleon België werd ondergebracht bij 

Nederland bleef dit bewustzijn bestaan en bereikte een hoogtepunt in 1830, de losmaking uit het 

Nederlandse gezag van Willem I. Vele mensen in Wallonië betreurden de scheiding van Frankrijk en 

de aansluiting bij de Nederlanden. De beweging die daaruit volgde werd ‘rattachisme’ genoemd. Dit 

heeft niet met ‘Fransche ratten‘ te maken wel met ‘re- attacher’ oftewel opnieuw aansluiten bij 

Frankrijk. Onder Napoleon was de Franse taal de officiële bestuurstaal van België (toen het 

‘Dyledepartement’ genoemd) geworden en lange tijd (tot 1960) waren de Franstalige Walen de 

overheersende klasse in België. De taalstrijd maakte daar een eind aan. 

 
Terug naar ‘Fransche ratten’. De tekst die wij zingen is wat aangepast, vooral de laatste regels. Wij 

zingen ‘schoon kanon’.De oorspronkelijke tekst heeft vijf coupletten. Ik zal ze niet helemaal 

weergeven, wel de laatste  zin van elk couplet.  

 

1. ‘...door ‘t Keyzers schoon kanon’; 

2. ‘...door ‘t Pruysen schoon kanon’; 

3. ‘...jaegt-ze weg door uw schoon kanon’; 

4. ‘...voor ‘t Russens schoon kanon’; 

5. ‘...door alle ‘t schoon kanon’. 

 

In de overzichten van oud-Vlaamse liedteksten wordt aangegeven dat deze tekst uit 1814 stamt, na 

de tijd dat Napoleon verliezen leed in Rusland (’t Russen schoon kanon’, 1812) en Leipzig (’t Pruyssen 

schoon kanon’, 1813). Bij de slag om Leipzig was ook Oostenrijk betrokken (‘t Keyzers schoon kanon’). 

Al met al is de tekst dat van een verzetslied tegen gehate, jaren durende Franse overheersing. 

Overigens de woorden ‘wie de bon bon bon’ hebben hier niets met kanongebulder te maken wel met 

het Franse ‘oui, de bon bon bon’ wat betekent ‘ja, voorgoed, voorgoed, voorgoed).  

 

Maar tijdens de Franse overheersing luidde de laatste zin van een couplet ‘Bom! Bom! Bom! Widewi 

Bom, Bom! Zoo klinkt het Fransch kanon’. En waar tijdens de Franse overheersing over ‘Fransche 

helden’ werd gezongen werd dat in 1814 ‘Fransche ratten’. Wiens brood met eet… 

 

Er is ook een tekst dat een spotlied op de Pruissen is, Franstalig, en vermoedelijk stammend uit 1817. 

De laatste twee zinnen luiden ‘...’t is een ontuchtsbroodeter die geen halven stuiver waard is’. De 

tekst is Franstalig en hoogstwaarschijnlijk een teken van verzet van de Franstaligen tegen het verlies 

door de Fransen of spot met binnentrekkende Pruisische troepen voorafgaand aan de slag bij 

Waterloo…? Wie het weet mag het zeggen. 

 
In latere jaren werd de melodie de deun van allerlei zogenaamde ‘leugenliedjes ’in verschillende talen 
zoals: 
 
 



‘Unser alter Stabsverwalter  

tragt den grauen Pelz. 

Einen bunte Mütze 

ob sie auch was nütze...’  

 

en 

 

‘Ons verlossers zijn de prossers 

die ons komen plagen! 

Delivrantie en abondantie 

kunnen wij alleen wel dragen… 

 

en 

 

‘Kromme, slomme, doove, stomme, 

die wilt hooren liegen 

komt wat nader, ik en gader 

geen menschen bedriegen…’ 

 

enzovoort. 

 
Maar in kringen van Vlaamse rechts-radicalen werd weleens 

‘Waalse ratten’ gehoord... 

 

Uiteindelijk zongen wij op de kleuterschool: ‘ik zag twee 

beren broodjes smeren…’ 

 

Bronnen: 

– Wikipedia 

– Florimond van Duyse, 

– diverse teksten over de geschiedenis van België onder Napoleon. 

 
  



 
Van Wim 
 
Enkele Fortissimo-begrippen: 
 
Het K.P. oftewel de K.P.-ers. 
 
Dit is een groep leden van Fortissimo die zich in het verleden van het koor wat kritisch en baldadig 
gedroegen vooral tijdens de vele busreizen. Ze zaten meestal per ongeluk/expres in de achterste 
regionen van de bus waar ze soms heel fanatiek zaten te kaarten en van waaruit ze meestal 
bepaalden wanneer er onderweg gestopt moest worden. Dat gebeurde dan met de luide roep 
REGENEN en geen chauffeur die daar geen gehoor aangaf. Zo gebeurde het ook tijdens de 
concertreis naar Plzeň in Tsjechië .De K.P,-ers werden zo genoemd door onze toenmalige dirigent 
Wim Steenbak. Hij vond die groep gewoon Klootjes Publiek ofwel K.P. 
Nou dat heeft hij geweten, want meteen na die opmerking besloten de leden van die club om een 
clublied te maken op de wijze van “IO TI VORIA CONTAR LA PENA MIA“ De tekst luidde : 
Wij zijn Kaa-Pejers , wij-ij zijn Kaa-Pejers 
Wij drinken nog alleen maar glazen Pivo 
Wie moet dat nou betalen, ik niet ik heb geen poen 
Haal Pietje er maar bij die zal het dan wel doen. 
 
Ja dit was toen we zo graag PIVO dronken (PIVO is Tsjechisch voor bier). 
 
Weet u nog na het bezoek aan de brouwerij in Plzeň waar we niks te drinken kregen en dat in de tijd 
dat velen het Tsjechische eten graag vervingen door die fantastische halve liters van het goddelijke 
Pilze 

 
Dan moet ik nu onthullen wie er zoal deel uitmaakten van dat elite groepje. Ja, alle stemmen waren 
vertegenwoordigd hoor. Jan Steketee, Cees Coppens, Jac Franken, ondergetekende W.S., Piet 
Coppens, Piet Welschot en nog enkele oudleden. Penningmeester was Piet Welschot die we nog 
altijd aankijken als er betaald moet worden. Weer een Fortissimo geheim blootgelegd. 
 
De Pispalen 
Ja, in de geschiedenis van Fortissimo is dit een zwarte bladzijde hoor. Deze term maakte opgang 
begin 70-er jaren. Je kunt als mens soms het idee hebben dat jij altijd de schuld krijgt als er ergens 
iets fout gaat. Nou dat gevoel ontstond toen bij de 2e tenoren, die zowel tijdens de repetities als na 
uitvoeringen, iets te vaak de Zwarte Piet kregen toegeschoven als er ook maar iets fout ging. Dat liep 
zo hoog op dat, toen zij het Ceciliafeest moesten organiseren, besloten om allemaal een pispaaltje te 
maken en dat de hele avond te dragen. Dat heeft waarschijnlijk zoveel indrukgemaakt op de dirigent 
dat hij daarna de term niet meer durfde te gebruiken.  
Weer wat wijzer geworden? 
 
Ondertekend 
Een van de oude pispalen 
 



Van Fred 
 
Eerder schreef ik over de enorm dikke pakketten veen die in onze omgeving gelegen hebben. 
Daar is erg weinig van overgebleven. Hier en daar liggen nog kleine stukjes, die angstvallig 
beschermd worden, zeker als ze aan de oppervlakte liggen. Op veel plaatsen zit veen diep in de 
bodem. Bijvoorbeeld in het Scheldebekken. Als je daar boort kom je nog veen tegen, overspoeld 
door Maas- en Rijndelta en later door de Schelde zelf. In de tijd van de turfwinningen te diep 
onder de klei om te exploiteren. 
 
Bij die natte veengebieden hoorde de Veenmol. Tegenwoordig leeft hij ook in lichte 
zandgronden en zelfs in zware leemgrond. Gelukkig houden de Veenmollen ook van vochtige en 
humusrijke graslanden met een voorkeur voor afwisselende waterstanden bij slootkanten, 
vennen, poelen en plassen.  
Genoeg redenen om bij het beheer van natuurgebieden rekening houden met de Veenmol, die 
kort geleden zeer zeldzaam was geworden, maar tegenwoordig van de Rode Lijst is afgevoerd en 
alleen nog als kwetsbaar te boek staat. Jammer, want hij is hier nog steeds zeldzaam.  
 
De Veenmol is geen mol, maar een insect. Ze horen tot dezelfde familie als krekels en 
sprinkhanen. Ze hebben een karakteristieke lichaamsbouw, helemaal aangepast aan het leven 
onder de grond. Het uiterlijk is ongewoon; een krekelachtig achterlijf met twee uitsteeksels, die 
dienen als tastorgaan en niet gebruikt kunnen worden om te steken.  
Onmiskenbaar is de sterk gepantserde voorzijde en met name de grote, krachtige voorpoten met 
opvallende klauwen.  

De mannetjes worden 35-45 lang, de vrouwtjes een centimeter groter. De vrouwtjes hebben 
geen legboor zoals sprinkhanen en krekels. Daarom zijn ze moeilijk te onderscheiden van 
mannen. De adering van de vleugels is anders dan bij de mannen. Nou ja, vleugels…. wat daar in 
de loop van de evolutie van is overgebleven. 

 
De ogen zijn slecht ontwikkeld, in tegenstelling tot die van sprinkhanen. De voorpoten zijn tot 
enorme graafwerktuigen geëvolueerd. Ze kunnen er erg snel mee graven. Terwijl de achterpoten 
van de sprinkhaan enorm sterk zijn, zodat ze ver kunnen springen, zijn de achterpoten van de 
Veenmol, die uit dezelfde voorouders is geëvolueerd, alleen maar geschikt om het lijf naar voren 
te kunnen duwen. Gebleven is echter het vluchtgedrag van de voorouders, die nog konden 
springen: op een aanval reageren de dieren met een snelle slag van de achterpoten. Een zuivere 
sprongbeweging, die al sinds miljoenen jaren volkomen zinloos is geworden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De mannetjes worden 35-45 lang, de vrouwtjes een centimeter grotere. De vrouwtjes hebben 
geen legboor zoals sprinkhanen en krekels. Daarom zijn ze moeilijk te onderscheiden. De aders 
in de vleugels ziet er anders uit dan bij de mannen  

 

De Veenmol maakt een ondergronds gangenstelsel. Daarom is hij altijd bestreden, want hij vreet 
aan de wortel van gewassen, meestal gras. Tegenwoordig zie je dat bijna niet meer vanwege de 
monocultuur van Engels Raaigras. Daar leeft door de manier van beheer, helemaal niets meer in 
de bodem, waarvan de Veenmol moet leven. Geen bodemleven, geen Veenmol. 
De Veenmollen leven dus nauwelijks van plantenwortels, wél van engerlingen, ritnaalden, 
vlinderpoppen, meikevers en aardrupsen. Dierlijk voedsel dus. Ze worden zelf gegeten door 
mollen, spitsmuizen en vogels. 
 
Hij vreet niet aan de wortels om ze op te eten, maar om de planten dood te maken, zodat de zon 
rechtstreeks de grond verwarmt. Onder de kale plek zit het nest, dat zo groot is als een kippenei. 
De toegang tot het nest verloopt via lange gangen met meerdere uitgangen. Net als bij dassen, 
vossen en konijnen. 
 

 
 
Het vrouwtje produceert 200 tot 300 eitjes. Eitjes en larfjes worden door het vrouwtje verzorgd. 
Heel bijzonder voor insecten. De larven vervellen ongeveer acht keer en pas in het tweede of 
derde levensjaar wordt het beest volwassen. Waar hebben we dat meer gezien? 
 
In het Grenspark is de soort bekend van de Groote en Kleine Meer en van de Leemputten ten 
noorden van de Nol. De Steertse Heide op Belgisch gebied, is ook een potentieel geschikte 
biotoop, en ligt in vogelvlucht vlak bij de Groote Meer. Potentieel geschikt, omdat het op dit 
moment nog voor het grootste deel landbouwgebied is. Het Agentschap voor Natuur en Bos 
koopt vrijkomende percelen op en de bedoeling is om daar een boccagelandschap te creëren 
met houtwallen, sloten en poelen. Extensief beheer zorgt voor grote biodiversiteit. Niet alleen 
goed voor de Veenmol, maar ook voor allerlei andere dieren, zoals felbegeerde Geelgors. 
 
Even een zijsprongetje: het duurt 120 jaar voordat fosfaten uit een bodem zijn gespoeld. Het 
kwestie van lange adem dus. Als de bodem wordt verarmd door afgraving van de humuslaag, 
duurt het ook nog 30 jaar voordat de fosfaten er uit zijn. 
 
Kort geleden werden Veenmollen waargenomen in het Moseven bij de Volksabdij. 



Ik heb hem één keer gezien, maar wel vaker gehoord. Hij maakt een heel apart geluid: het lijkt 
wat op de roep van de Rugstreeppad en het gekrijs van de Nachtzwaluw. Iets daar tussenin. 
Dat geluid maakt hij alleen in de paartijd, van mei tot juni. Dan komt hij aan de oppervlakte. 
Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, een ware speurtocht. In het donker, door vaak 
onbegaanbaar terrein. 
 
 
Van Ben 
 
Wanneer was dat ook al weer? 

 

In mijn “fortissimolade” vond ik een programma van een circuit van 4 concerten met 4 koren in 
Bergen op Zoom (première) , Eindhoven, Dongen en Terheijden. Buiten Fortissimo waren de andere 

koren Jeugdkleinkoor “De Boventonen”, Dietsch Vocaal Ensemble en Les Chanterelles. 

Het concert was georganiseerd door SAKO (Stichting Samenwerkingsverband Korenorganisaties 
Noord-Brabant) met als titel: Brabantse componisten voor Brabantse Koren. 

We zongen daar bepaald geen simpel programma, met, zoals je ziet, een flink begeleidingsensemble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het concert moet goed in de smaak zijn gevallen getuige het positieve verslag in de plaatselijke pers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er bij 
jullie bij die nog wat meer van dat concert weten? In Bergen op Zoom is het concert in de toenmalige 
Heilig Hartkerk gegeven. Het zal wel de leeftijd zijn, maar ik kan me er weinig van herinneren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van Bas 
 
Ja beste mensen, ik moet jullie iets bekennen.  

Ik vind dat onze hoofdredacteur Fred met 

KOORonaNIEUWS fantastisch goed en leuk 

en fraai werk verricht. Zijn eigen bijdrage is 

geweldig en dan komt nu mijn 

bekentenis….daar heb ik hem voor bedankt 

en gezegd “als ik toch eens 1% van zijn 

kennis zou bezitten, ik wel een heel eind op 

weg zou zijn.” Hij antwoordde met “als ik 

eens 1% van jouw molenkennis zou 

bezitten……enz.” en zette mij aan om 

inderdaad wat verhalen over de molen 

op papier te zetten. Ik ga het proberen 

Daarbij ken ik het geluk, dat ik een 

dagboek heb bijgehouden en… bewaard 

natuurlijk. In een multomap noteerde ik 

alles wat ik meemaakte. 

“Ter leering ende vermaeck” ga ik aan  

de slag. 

Ik hoop dat het u mag smaecken. 

 

Het is 1988 en in Brabants Nieuwsblad van 1 februari verschijnt een artikel over……. 

 

 

 

Truus en ik praten er over en zien de lol 

ervan wel in en besluiten maar eens op  

bezoek te gaan. Schrik niet Bergenaren, maar  

op zaterdag 13 februari, de dag van de  

intocht van Prins Carnaval, stappen we de  

molen binnen. 

We zijn 2½ uur op bezoek geweest en 

hebben veel gehoord en gezien. 

En heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 

veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel kou geleden!!!! 

Maar molenaar Bram Pleging geeft ons de  

raad er eens goed over te denken en het  

daarna maar laten weten en tevens deze hint  

“op de molen heb je het maar 1 keer  

koud……alleen de eerste keer”. 

 

 

 

 

 

 



Dit staat me te wachten, als…. 

 

-lid worden van Het gilde van Vrijwillige Molenaars, 

-minimaal 150 uur in de molen werken, liefst meer, 

-veel over molens lezen en andere molens bezoeken, 

-examen doen. 

 

Een eerste conclusie: ik ben in die eerste dagen besmet geraakt door het molenvirus en het sloeg 

over op Truus. Gelukkig, want het heeft ons heel wat gebracht. Daar kan ik best een verhaal van 

maken. Zoals ik ook bezoekers op mijn molen uitgebreid kon vertellen en op mooie dingen wijzen. 

 

Ik ga proberen jullie mee te nemen in MIJN MOLENWERELD.  

Jullie moeten maar van me aan nemen dat het molenverhaal een heel ingewikkeld verhaal is. Maar 

verbazingwekkend interessant. Ik hoop dat aan het eind jullie conclusie zal zijn: dit heb ik nooit 

geweten, ofschoon ik van jullie huidige molenkennis niet op de hoogte ben natuurlijk. 

 

Nieuwsgierig geworden? Dan gaan we nu van start. 

Brood, koekjes, taart………….we lusten er wel pap van. Maar ooit, heel lang geleden, heeft er iemand 

het eerste broodje gebakken. Aan bezoekers stelde ik wel eens voor dat ik een van onze zeeeeeeeer 

verre voorouders ergens zag zitten op een grote steen. Een soort Jan van As-bank avant la lettre. 

Even uitrusten en om hem heen diverse keien. Grote en kleine. Opgewarmd door de zon. Onze 

wandelaar kauwend op een grassprietje. Misschien wel kauwend op wat zaadjes in dat sprietje. Dan 

krijg je een soort papje in je mond. Iets wat lijkt op het tegenwoordige deeg van de bakker. Maar de 

tijd dringt. Onze wandelaar moet fluks verder om nog voor de zon ondergaat de nederzetting te 

bereiken, waar hij met zijn gezin woont. 

 

Van dat papje in zijn mond heeft hij nu wel genoeg en 

spuugt het uit. Het valt op een van de rond hem liggende 

warme stenen. Mijn fantasie stijgt tot grote hoogte…….er 

ontstaat een soort bakproces……er ontstaat een soort 

koekje. Kortom….we hebben het bakken uitgevonden. 

Simpel toch! 

 

Later, thuis in de nederzetting, komt alles weer eens 

bovendrijven en vertelt hij zijn belevenissen aan zijn vrouw. 

Zij gaat er mee aan de slag en zoekt een steen met een 

beetje holle kant. Legt daar wat korreltjes in en gaat er met 

een kleine steen op hakken of wrijven. Zij verkrijgt al doende zo een kommetje met “meel”. Dat’s 

niet veel. Ze doet het nog eens over en nog eens en nog eens. Zo verzamelt zij net zo lang meel tot zij 

denkt genoeg te hebben voor een broodje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trots als een pauw toont onze allereerste warme 

bakker haar volkoren brood. U voelt hem al 

aankomen: dat smaakt en dat gaat ze vaker doen. De 

buurtjes in het volgende hutje ruiken lekkere geuren. 

Ze zeggen “ick wol naer mien naober tou”. En zo 

maar ineens worden onze wandelaar-uitvinder en 

zijn vrouw  startende ondernemers. Er moet een 

grotere opbrengst komen. Ze gaan een iets 

grotere steen gebruiken als ondersteen en een 

iets grotere als strijksteen. Maar dat is zwaar 

werk zeg. Wat kunnen we daar nou eens aan 

verbeteren…… 

 

 

Nou, zo dus. Zo’n steen kunnen jullie in Huijbergen bewonderen. In molen Johanna staat er een en 

nog veel meer. 

    Gaat dat zien!!! 

 

Maar alles met menskracht.  

Er kwam behoefte aan meer opbrengst en daar kwamen grotere stenen voor. 

Toen werd het nodig om andere energiebronnen dan menskracht aan te boren.  

 

        Daarover ‘n volgende keer.  

 

 

Ondertussen gaan jullie waarschijnlijk op vakantie. 

Nee, ga nou niet meteen alle molens in Nederland bezoeken. Rustig aan. 

Maar zo hier en daar zou je er best eens kunnen binnenstappen als jullie toevallig toch in die buurt 

zouden zijn……. 

Bijvoorbeeld…… 

 

Truus en ik zijn hier al minstens 1x  

binnen geweest…. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of er bij gestaan……… 

 

 

  

 

 

 


