
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 2 Nummer 39 

 
 

Van Daniël 
 
Op een Facebook pagina waar oude foto s van Kaag en Brasem. (De gemeente waar ik vandaan kom.) 
Hebben ze afgelopen mei maand omgedoopt tot molen maand. Er werden dus foto s van molens 
geplaatst uit vroegere tijden. Ze sloten dat af met onderstaande oude document en bekend liedje 
Kunnen we het zingend afsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van Ad 
 
Voor de laatste editie van onze nieuwsbrief heb ik nog een bijzonder aardig verhaaltje gekregen van 
een onze meest fantasierijke gidsen. 
Lachten geblazen! 
 

PSYCHOLOGIE VAN DE PLATTE GROND 

 
Bij iedere stadswandeling zijn de eerste momenten cruciaal. Dat is De Kennismaking met de groep.  

Meestal zien we elkaar voor het eerst onder de bronzen blik van Anton van Duinkerken vóór het 

Stadhuis. Ik zie de groep voor het eerst, zij kijken mij aan, ik hen. Zij denken misschien: “Ach, toch 

niet wéér zo`n vergrijsde Boomer-Betweter”. En ik denk: “Welke categorie?” 

Er zijn namelijk verschillende soorten publiek. Je hebt de groep doorgewinterde wandelaars die alle 

steden van Nederland “doen”. Die herken je aan de stevige ANWB-stappers aan de voeten en een 

erudiete reisgids onder de arm. Wees er zeker van dat vroeg of laat iemand uit zo`n club zegt: “Tja, 

dat beweert u nu wel, maar mijn bron zegt iets héél anders…” 

Dan is er de familiegroep die gewoon gezellig het jaarlijkse uitje een cultureel sausje wil geven. Kijk, 

bij zo`n groep moet je als gids niet te diep ingaan op de verschillen tussen Brabantse Gotiek en 

Hooggotiek in de Gertrudiskerk. Ze zijn weg voor de Gezelligheid, met de G van Gotiek. 

En dan is er nog de groep “Ongesorteerd”. Die benaming is niet helemaal eerlijk, want die hebben 

zichzelf wel degelijk gesorteerd: alleen maar mannen die van biertige uitbundigheid houden. Zo te 

zien aan de bierbuiken bestaat de club al een paar jaar. Die boei je als gids niet met een historische 

pui, meer met een verse pint. U voelt het aan: bij zo`n groep moet je als gids alles uit de krat halen.  

Eerlijk gezegd moet ik dan de “Voetbal-International”-versie van de wandeling opzetten, met lekker 

veel ruige, maar historisch verantwoorde anekdotes. Ik noem een voorbeeld. Groep: “Wie zijn die 

lekkere meiden daar in de gevel van het Stadhuis, meneer?”   Ik: “Oh, dat is PRUDENTIA die kijkt in de 

spiegel van de zelfkennis en die daar onder is JUSTITIA, beschermster van het Recht.” Groep: “Ja, 

daar weten wij alles van, meneer!”   “Nou, geeft ons die bovenste maar, die PRODENTIA!” 

Tweede belangrijke keus voor de gids vóór het vertrek: DE ROUTE.  Van mijn mentor Mieke van 

Gaans heb ik destijds geleerd: “Kies de kleine stratjes, da vinne ze leutig!” Ik ook, dus doorkruisen we 

`t Keizerstraatje, doen `t Smakkestraatje aan en ontdekken 

verborgen verhalen in `t Pliesiestratje.  Alle binnenstadse 

straatjes zijn goed, BEHALVE de winkelstraten en de 

terraspleinen! Bij de eerste verlies je al snel de aandacht en 

daarna de vrouwelijke deelnemers en bij de terrasjes blijkt 

iedereen plotseling een historische dorst te hebben als Jan 

metten Lippen! 

Dan is het overduidelijk tijd om te eindigen. De “serieuze” 

groep strijkt neer om thee te drinken, de familiegroep heeft 

een eigen terras gereserveerd om lekker te gaan eten en de 

“ruige” club zijgt neer met een zucht en een koel pilske op 

het Beurspleintje. Ik doe dan maar mee om onze beroemde 

Bergs-Bourgondische aard te tonen. Na een eerste hemelse 

slok naar binnen gegoten te hebben, buigt de aanvoerder 

van de club zich naar mij toe en vraagt met het schuim op 

de lippen: “Dat MARKIEZENPALEIS daar, meneer, is dat nou 

Hooggotiek of Brabantse Gotiek?”  

 



Van Bas 

 

MIJN MOLENWERELD, deel 12.    De man hiernaast komt mij helemaal niet bekend 
 voor. Het fotootje kwam ik tegen, toen ik op internet 
 aan het snuffelen was. Ik had het woord “lompen of 
 vodden” ingetikt omdat ik een verhaal wilde schrijven 
 over het hergebruik van grondstoffen. Dat komt 
 straks. Eerst even deze onbekende, want hij bracht 
 mij terug naar mijn jeugdjaren op het Fort. De tijd dat 
 de groenteboer door de straat kwam en de melkboer 
 en de schillenboer en de kolenboer. En ook een 
 bullenboer.  

Die laatste was een grote vent met een 
zak over z’n schouder en een 
unster(=weeghaak) binnen 
handbereik.  

Het was de voddenman, ook wel lorrenboer genoemd en bij ons heette hij de 
bullenboer. Zijn nering was om huis aan huis versleten kleding en beddengoed op te 
kopen. Hij woog met de unster het aanbod en overwoog hoeveel centen hij voor de 
handel kon bieden.  
Aan het eind van de dag toog hij met zijn karretje naar de tussenhandel of de 
groothandel. 
Ja, die waren er in het oude Bergen op Zoom en van grote naam hoor! 

  
 Ja, inderdaad … 
 de Firma Arnoldus Asselbergs in de 
 Wassenaarstraat en zo zag de 
←…..bouwtekening van de voorgevel er uit 
 in 1907 

 
 en dit is een foto van de sorteerzaal 
 
 
In 1939 was het gedaan met het bedrijf en  
 
werd de ruimte tot 1969 ingenomen door……….. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
tot op heden was het Woonsquare, maar het staat 
nu te koop.  
 Er was kennelijk wel geld te  
 verdienen in deze branche. 
 
 
 
Waar is dan toch de lompenfabriek van 
Asselbergs gebleven?  
De bedrijfsleider, W.F. Strijbos, nam het 
bedrijf onder een nieuwe naam, 
“Handelsmaatschappij Strijbos”, over, maar verhuisde al snel naar de Borgvlietsedreef. 

Daar stond de voormalige ijzergieterij De Bie. Dat 
bedrijf bestond eigenlijk uit 2 fabrieken. De oude en 
de nieuwe gieterij. 
In de nieuwe, maar inmiddels verlaten gieterij 
kwam  Carrosseriefabriek Cor de Groot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
En Strijbos nam zijn intrek in de oude gieterij en daar kennen wij, Fortificanen, dus de bullenfabriek 
van. (waarschijnlijk is het huidige Borgvlietsedreef 112 het vroegere pand 
van de bullenfabriek, maar dan wel zeeeeeeeer mooi aangepast).  
 
De groothandelaar liet alles sorteren door zijn personeel (meestal vrouwen 
en kinderen) en verkocht het weer door. 
Bijvoorbeeld voor het maken van………papier 



 
 In dit boek van Johannes en 
Caspaares Luiken………→ 

 
 
 
vond ik………. 

 
 

 Na deze uitgebreide   
   voorbeschouwing kom ik eindelijk tot 
   het hergebruik van grondstoffen………  

 in de  
 

 Papiermolen 
Om zijn industriële werk te kunnen doen had elke 
molenaar grondstoffen nodig: 
Om even de herinnering op te frissen: in de verfmolen: krijt 
en bepaalde houtsoorten; in de oliemolen: oliehoudende 
zaden en noten; in de mosterdmolen: mosterdzaad; in de houtzaagmolen: bomen. Enz.,enz. het 
waren echter geen afvalstoffen.  
 
In de papiermolen gaan we dus wel 
met afvalstoffen aan de gang. 
Recyclen dus..  Vooral in het begin was 
het oude textiel. Vandaar de 
bullenboer. Je zou kunnen zeggen dat 
de bullenboer afvalstoffen uit de 
maatschappij verzamelde en dat op 
zijn beurt sorteerde in nog bruikbare 
soorten èn nauwelijks bruikbaar. Afval 
van het afval en dat ging naar de 
papierfabriek van die tijd.  De spullen 
waarmee gewerkt moest worden, 
waren zeker ook hygiënisch gezien van 
slechte kwaliteit en de werkruimte 
was ook niet-je-dat………..→ 
 
Kortom, het was een vies karweitje. 
Een luizenbaan. Misschien is dit korte 
stukje tekst dat ik vond wel 
kenmerkend voor die tijden….. 

 

Lompen maken papier, 
Papier maakt geld, 
Geld maakt banken, 
Banken maken leningen, 
Leningen maken bedelaars, 
Bedelaars maken lompen……  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo ziet het hok er nu uit 

 
 
Toch maar aan het werk in zo’n hok.  
Want ja, er moest op kleur gesorteerd 
worden èn knopen afgesneden èn in 
kleine stukken gescheurd. 
 
Witte textiel levert straks wit papier op en 
het overschot van de huidige blauwe 
spijkerbroek is goed voor blauw papier. 

 

 
 
 
 
 
Tegenwoordig leveren textielfabrieken wel schoner afval aan 
en de huidige papierfabrieken, die nieuw papier maken van 
oud papier, leveren ook wel , als sponsor, goede 
grondstoffen af. 
 
 
 
 
 
We kunnen het proces van papier maken in ons land op nog 3 plaatsen zien: 
 



 
 
No. 1: In het Openlucht 
Museum in Arnhem staat 
deze watermolen met de 
naam  
Marten Orges. 
Dat was een eerbetoon 
aan hem, omdat men er 
lang van uitging dat hij de 
eerste papiermaker zou 
zijn geweest.  
 
 
 
 
 

 
Men kent het graf van Marten en 
daar stond op de steen:  

 
“Anno 1626 den 9 September is inden Heren gherust  meister Marten Orges den 
olsten pappyere maecker ghewest in Gelderlandt”. 

  
 
 
No. 2: er is nog slechts één 
windmolen, ter wereld 
zelfs, waar heden ten dage 
nog papier gemaakt wordt.  
En dat al sinds 1692!!! 
 
Jullie kunnen hem vinden in 
Westzaan en hij heeft de 
fraaie naam  
 
De Schoolmeester,  
 
waarschijnlijk omdat een 
van de oprichters dit uiterst 
waardevolle beroep 
uitoefende. Waarvan akte! 
 



 

 
 
De derde is weer een watermolen en staat in Loenen(op de Veluwe) op de Loenense Beek en draagt 
de zeer eenvoudige naam De Middelste Molen.   …. omdat er in het verleden ook een Bovenste 
Molen en een Onderste Molen hebben gestaan. 
 
Truus en ik zijn in alle 3 de molens al meerdere keren geweest en ik kan dus putten uit eigen 
materiaal en herinnering èn ik heb ook foto’s en gegevens van internet geleend. Eén weetje wil ik 
hier alvast met jullie delen en dat is deze reclame slogan …… 
 

De Middelste Molen maakt het papier waar u aan denkt  
en het papier waar u nog nooit aan hebt gedacht!  
 
     En ik denk dat ze daar gelijk hebben, 
     maar daarover later. 

—————————————————een streep eronder——————————————————— 

  Soon ah will be done…!!...??...... 

Met mijn voorbereiding op de volgende KOORonaNIEUWS was ik al tot hier gekomen. Dan valt 
nummer 38 uit de lucht en schrijft Ben: 

 
“Verder kom ik nogmaals op de titel van dit stukje terug, want…. Het zal dan 
ook spoedig gedaan zijn met dit KOORonaNIEUWS! Voor verschillende van 
ons breekt de vakantie al vroeg aan en dat zorgt ervoor dat we er niet meer 
toe komen om nog een volgend uitgave te verzorgen.” 

 
Dat is enerzijds zeer goed nieuws natuurlijk, maar anderzijds ……..kan ik mijn eitje niet kwijt en dat 
zou ik toch wel graag willen, want het is zo’n mooi eitje, vind ik zelf. Overleg met de hoofdredacteur 
en die zegde mij een oplossing toe. Dus ga ik mijn verhaal afmaken. 
 

—————————een streep weg————————— 
 



De molenaar gaat nu echt papier maken. Zijn personeel in de voddenruimte heeft het textiel in 
reepjes gescheurd en gesneden. Maar aan lapjes heb je nog niets. De textielvezels moeten 
vrijgemaakt worden.  

 
In Arnhem gebeurde dat in de 
hamerbakken. De as van het buiten 
ronddraaiende waterrad bracht binnen 
opnieuw een wentelas in beweging. De 
nokken daarop tilden houten hamers 
op en die vielen dan weer in de bak met 
textielsnippers. De bodem van de 
hamerbak bestaat uit een ijzeren plaat 
en op de hamerkoppen zijn ijzeren 
messen bevestigd. De slaande hamers 
snijden of stampen de lompensnippers 
in heel fijne stukjes en uiteindelijk in 
losse vezels. Ondertussen werd de stof 
gewassen met het heldere beekwater. 
En dat laatste was er op de Veluwe in 

        overvloed vandaar dat er juist hier zoveel 
        papiermolens hebben gestaan. 
Zo verkreeg men “vezelpulp”. 
 
In De Schoolmeester krijgt men de 
“vezelpulp” in de ons al bekende 
stamperbakken 
 
 
In De middelste Molen werkte men 
aanvankelijk ook met hamerbakken. 
 
 
 
 
De vezelpulp werd in een kuip gestort en 
vermengd met een flinke hoeveelheid water en onder 
voortdurend roeren tot een geschikte massa gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Geschikt om “papier te scheppen” door middel van een 
schepraam…….. 
 
 
 
 
 

Hieronder een zwart wit foto en daarop is goed 
te zien hoe het papierscheppen in zijn werk gaat 
 

Wat ik nu ga schrijven zou een radioverslag voor geïnteresseerde luisteraars kunnen zijn en ik haal de 
gegevens uit “De Veluwse Papiermolen” , een boekje geschreven door C. Th. Kokke en uitgegeven 
door Het Nederlands Openluchtmuseum….  

 
“Een schepraam bestaat uit 2 houten frames. Het onderste deel wordt “vorm” genoemd 
en is bespannen met zeer fijn gaas en het bovenste deel wordt “deksel” genoemd en 
past precies over de vorm heen. De papierschepper roert eerst de pulp en neemt, met 
vorm en deksel in de handen, in een rustige beweging een schep pulp…… een beetje 
schudden zodat de textielvezels mooi gelijkmatig verspreid liggen en het meeste water 
al weer door het gaas kan wegzakken. 
Resultaat….hij heeft een velletje papier gemaakt. 
Nu geeft hij de vorm door aan de koetser en houdt zelf het deksel. Hij pakt zijn 2de  vorm 
en schept weer een velletje en geeft het weer door aan zijn koetser. 
Een intens karwei met z’n tweeën om in goede harmonie de nodige velletjes te maken. 
 
 



Want de koetser heeft al een zware eikenhouten plank klaar liggen…. 
….legt daar een vochtige lap vilt op, 
….daarop komt het eerste velletje, 
.…snel een tweede lap vilt, 
….tweede velletje papier, 
….zo tot wel 125 velletjes, 
….en dus 126 lapjes vilt, 
….weer een eikenhouten plank.    Zo, de eerste “ post” is klaar. 
….In de Marten Orges maakte men dagelijks……14 posten.  
….De dagtaak. Dat is hard werken! Ongeveer 12 uur lang.  
….karig loon. In 1841 bijvoorbeeld: schepper en koetser…3 gulden per week 
 

 
Hier enkele hedendaagse vrijwilligers….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Over het schepraam valt nog wel iets leuks te vertellen. 
Ze bestonden in diverse formaten, afhankelijk van het 
papierformaat dat men wilde maken uiteraard.  
 
Handgeschept papier heeft eigenlijk altijd 
“rafelige” randjes, maar dat was ook het gewilde 
aspect er aan…….. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 én men kon het maken met een “watermerk”. 
Dat deed men door met fijn koperdraad een voorstelling op het 
raster  aan te brengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
dit is van De Middelste Molen zelf……. 
 
 

 
 
 
 



Het is natuurlijk heel eenvoudig: als de schepper papierpulp schept…..ligt er op de plaats van het 
figuurtje een iets minder dik laagje pulp. Als je later een gedroogd velletje tegen het licht houdt, zie 
je het beeldmerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als 1 of meer “posten” klaar zijn, 
worden ze in de pers onder zeer hoge 
druk uitgeperst en daarna worden de 
vellen te drogen gehangen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           

 
 
 
 
 

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330120a6332fe9970b-pi


Ondanks het harde werken van de papiermakers, bleef de productie aan de lage kant en omdat de 
behoefte aan papier alsmaar groter werd, ging men op zoek naar snellere productiemethoden. Hulp 
kwam van de stoommachine èn de uitvinding van “de hollander”. 
 
De “hollander” is een ovale bak die gedeeltelijk met een middenschot in tweeën is gedeeld. Water in 
deze bak kan dus rondgaan. In de bak is een ronddraaiende trommel geplaatst. De buitenzijde van 
deze trommel heeft ribbels. De bak heeft ter plaatse van de trommel een geribbelde bodemplaat. Er 
worden lompen in de bak met water gegooid en de lompen worden tussen de rol en de bodemplaat 
fijngewreven. Het was een enorme uitvinding, want de “hollanders” werkten wel drie maal zo snel 
als de traditionele hamerbakken èn continue door de aandrijving met de stoommachine. Later kon 
het zelfs een benzinemotor of dieselmotor of elektromotor worden. 
Toen daar de uitvinding van de langzeefmachine nog een aan werd toegevoegd, ging de 
productiesnelheid enorm omhoog   
  

 
                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                      
  
 
 
 
 
 

 

 

  
  

 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromotor
https://collectie.openluchtmuseum.nl/de-molens
https://collectie.openluchtmuseum.nl/de-molens
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https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/741_14.png
https://molens.hippoextranet.nl/07071954/noordholland/741_14.png


De “langzeefmachine” is wel een mooie uitvinding geweest. Het is een ongeveer 1 meter brede en 
ongeveer 10 meter lange band van kopergaas. Aan het begin werd  er vezelpulp opgegoten ….de 
band draaide rond en al trillend werd de pulp over de band verdeeld, terwijl al heel veel overtollig 
water door het gaas wegliep. Aan het einde gekomen kleefde de laag pulp aan een houten of 
metalen rol vast en rolde zich bij elke rondgang steeds dikker op. De rol had 2 groeven. De 
papiermaker sneed steeds “het papier” door. Na enige omwentelingen nam hij steeds een stuk 
papier af en legde dat neer zoals we bij de koetser van het handscheppen hebben gezien. Er bestaan 
ook leuke filmpjes die dit werk prachtig laten zien. 
 
Ook in het onderwijs werd 
door middel van de oude 
schoolplaten aandacht aan 
de molen geschonken. 
Hiernaast zo’n plaat van 
een papiermolen………….→ 
 
 
 
Deze heb ik helaas niet in 
mijn bezit, 
 
 
 
 
 
 
 
maar deze 2 gelukkig wel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tenslotte ga ik nog even met jullie terug naar De Middelste Molen. 
Deze molen is nog uitsluitend een museummolen. Papier maken op deze manier is wel ontzettend 
mooi, maar niet meer van deze tijd natuurlijk. De vrijwilligers op deze molen doen wel hun uiterste 
best om het oude vak toch nog aan ons te kunnen laten zien. Ze hebben er ook natuurlijk de 
geschiedenis van het papier maken bij betrokken. Cellulose is dan het meest voorkomende woord. 
Cellulose is de grondstof. Daar komt van alles voor in aanmerking: lompen, bamboe, suikerriet, 
bananenbomen, hout, gras. Herbivoren eten dat. 
 
 “Hé, dacht bijvoorbeeld Alexander Bismarck, een wetenschapper uit Wenen. Hij zag geiten lekker 
van het gras eten en daarna weer poepen. Dat proces ken ik, dacht hij. Gras bevat veel cellulose. De 
geit vermaalt het tot kleine stukjes, voegt er enzymen en zuren aan toe om het verder af te breken, 
en dan komt het eindproduct er aan de achterkant uit. Dat lijkt wel een papierfabriek." 
En er zijn zoveel planteneters en die produceren zoveel poep. Vooral olifanten zijn interessant: 
olifantenpoep bestaat voor 40 procent uit cellulose. Dat biedt perspectieven voor landen waar 
bomen schaars zijn, zei Alexander Bismarck. In de Afrikaanse natuurparken bijvoorbeeld produceren 
de olifanten dagelijks tonnen stront. 
 
We waren toch in De Middelste Molen? 
Ze zijn daar zo fanatiek, dat ze open 
staan voor nieuwe dingen. Zo maken ze 
tegenwoordig ook papier uit poep van 
de olifanten in Burgers' Zoo en uit poep 
van de panda's in Ouwehands 
Dierenpark. Ook met bierfabriek  
Grolsch worden er gesprekken gevoerd 
over de mogelijkheid om het 
restproduct bierbostel iets te doen.  
Het is eigenlijk heel simpel: als je de 
vezelpulp klaar hebt staan om 
daadwerkelijk “te gaan scheppen” ……. 
voeg je er nog iets bijzonders aan 
toe…… en dan krijg je bijvoorbeeld: 
….lijnzaadpapier of  
….spijkerstofpapier of  
….rietpluimpapier of  
….aspergepapier of  
….tabakpapier of  
….olifantenpoeppapier                       te kust en te keur te vinden in de papierwinkel…. 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
los te koop of in een collectie in een 
passende doos….. 
 
 
 
 
 
 
en dat hebben we gedaan  
toen wij op bezoek waren op deze 
fraaie molen  

 
 
 
 
 
met aandrijving via een bovenslagwaterrad 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En als we dan van 
vakantie weer 
terug thuis zijn, 
wordt er een 
reisverslag van 
gemaakt en van 
dat verslag zien 
jullie hieronder 
één pagina van 
onze 
herinneringen…. 



  
 
 
 
 
 



Ik wil jullie nog enkele nuttige filmpjes aanbieden. 
Met deze opmerkingen: 
….. het begin van het tweede filmpje geeft een goed beeld van het originele papierscheppen met de 
hand. Dat duurt ongeveer 2 min. De volgende 8 min geeft een goed beeld van het gebruik van de 
langzeefmachine, maar is soms wat langdradig. Kijk gerust, maar je kunt misschien ook wel eens 
sneller wat verder kijken. 
…..filmpje 4 is een weergave van een hobby-schepper, maar met redelijk autentieke 
gereedschappen. Het is niet in een molen opgenomen, maar in zijn achtertuin, maar ik zou bijna 
zeggen zeer professioneel.  
 
Papiermolen de schoolmeester op tv in 1992   4.44 min 
https://www.youtube.com/watch?v=qRC6ulZ0KZc 
 
 
Papiermolen de schoolmeester 10.23 min 
https://www.youtube.com/watch?v=lyvT4SVFDYU 
 
Portret Cees Schneiders, De Middelste Molen met omgeving Brummen Eerbeek 3.21 min 
https://www.youtube.com/watch?v=xEMBSQVaLWo 
 
Papierscheppen als hobby 11.05 min 
https://www.youtube.com/results?search_query=papierscheppen+als+hobby 
 
 
 
Geniet zo u wilt van al dit moois. 
 
Dat deden ook de Van Rossums toen 
zij op bezoek waren in  Apeldoorn en 
in Loenen o.a.  
De Middelste molen bezochten. Nog 
terug te zien op Uitzending gemist: 
Apeldoorn, aflevering 4 van dinsdag 
1 juni 2021. Het is maar een tip 
 
    
  
 
 
   
 
Het was mij een waar genoegen en ik hoop dat het ook jullie heeft mogen 
bekoren. 
 
Prettige vakantie en tot ziens 
 
 
Bas 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qRC6ulZ0KZc
https://www.youtube.com/watch?v=lyvT4SVFDYU
https://www.youtube.com/watch?v=xEMBSQVaLWo
https://www.youtube.com/results?search_query=papierscheppen+als+hobby


Van Fred 

 

Wat is er zo gewoon als een mier….. 

Men vermoedt dat er zo’n 13.000 soorten mieren bestaan. Over 8.000 soorten is het een en ander 

bekend. In de tropen leven duizenden soorten die nog niet door de mensen zijn bestudeerd. 

Mieren behoren net als bijen en wespen tot de orde van de vliesvleugeligen. Ze hebben dezelfde 

lichaamsbouw. Maar ze hebben niet altijd vleugels, waarover later meer. 

 

Mieren bestaan al miljoenen jaren. En je kunt ze ook zien. In musea vind je mieren die in een blokje 

hars zitten. Ze zijn uitstekend bewaard. 

 

Over de mieren die in Nederland voorkomen weten we wel het een en ander. In het verhaal over de 

Klokjesgentiaan heb ik verteld welke functie één bepaalde soort een functie heeft bij de 

voortplanting van het Gentiaanblauwtje, een vlinder. 

 

Als verkennertje bracht ik veel uren door op de Gorsselse hei. Daar waren grote mierennesten. Eén 

van de opdrachten voor het verkrijgen van een insigne was het in kaart brengen van de looppaden 

van en naar een mierennest. Ik vergeet het nooit…. Er liep een spoor in het talud van een greppel. 

Het moet een erg oud nest zijn geweest, want het spoor was hier en daar misschien wel 5 cm diep. 

En doordat het zo diep was groeide er op sommige plekken over een aantal meters mos overheen. 

Soms was er zand over het mos gewaaid en zo ontstonden meterslange tunnels. 

 

Waarschijnlijk zijn er in Nederland 65 

verschillende soorten mieren, waaronder de 

Rode Bosmier, een verzamelnaam. Er zijn 

behaarde en onbehaarde. Je moet ze met 

een loep determineren. Helaas is het zo dat 

er behaarde met weinig haar zijn en 

onbehaarde die wat haar hebben. En er zijn 

ook nog kruisingen. Misschien kunnen we 

beter geen onderscheid maken.  

 

En, zoals dit het geval is bij heel veel soorten, 

zijn er mensen bezig met onderzoek naar de 

Rode Bosmier. Men had in de tachtiger jaren 

de indruk dat de Rode Bosmier in de 

verdrukking dreigde te komen. Dat was 

kennelijk geen terechte veronderstelling, 

want sinds 2016 zijn deze mieren niet meer 

beschermd. Niet te geloven, want ze worden 

nog steeds bedreigd. 

 

Rode Bosmieren, zowel behaarde als onbehaarde komen in het Grenspark voor.  

De Bosmieren maken nestkoepels, ook wel mierenhopen genoemd. Meestal liggen ze goed in de zon. 

Als ze wat donkerder liggen, zijn ze meestal hoog opgetrokken, om zodoende toch nog wat 

zonnewarmte op te vangen.  

 



Bosmieren hebben 

sterke kaken. Ze 

kunnen ermee 

bijten, snijden, 

bouwmateriaal mee 

vervoeren en ook 

oorlog voeren. 

Daarnaast hebben 

ze zeer gevoelige 

voelsprieten, 

waarmee ze kunnen 

ruiken, tasten, 

voelen en strelen. 

Strelen om de 

luizen te bewegen 

zoetige vloeistof af te scheiden waar mieren gek op zijn. Als een mier de voelsprieten mist, is hij ten 

dode opgeschreven. Hij wordt opgepeuzeld door zijn collega-mieren. 

De voelsprieten zijn dus onmisbaar. Geregeld strijkt de mier ermee langs de voorpoten. Aan de 

voorpoten zit een haakje dat een soort kam is om de spriet mee te reinigen. 

 

Op zoek naar voedsel legt de mier een reukspoor. Iedere kolonie heeft zijn eigen geur en de andere 

mieren van de kolonie volgens het spoor van die kolonie. Ze laten zich niet van de wijs brengen door 

de geur van andere kolonies. 

 

Op de doorsnede zie je twee magen. De gemeenschapsmaag is een soort krop. Daar blijft het voedsel 

totdat het lichaam om voedsel vraagt. Dan gaat een deel naar de tweede maag.  

 

In de nesten zitten 4 typen mieren: mannetjes, vrouwtjes, koninginnen en werksters. Ze hebben 

allemaal een eigen taak. De koningin legt eieren. In één koninginnenleven kunnen dat er wel 100.000 

zijn. De mannetjes en vrouwtjes hebben vleugels. De mannetjes hebben maar één functie: het 

bevruchten van de vrouwtjes. Dat gebeurt tijdens de bruidsvlucht. Vliegende mieren! 

 

De werksters zijn het talrijkst. Zij zijn onvruchtbaar en ja, ze werken, hun hele leven lang. Ze slepen 

voedsel aan, bouwen en vergroten de nesten, verzorgen de eieren en voeden de larven. Het voeden 

van larven en ook andere individuen gebeurt door vanuit de gemeenschapsmaag voedsel uit te 

spuwen.  

 

We zien ook nog een gifstekel. Daarmee kunnen zij hun gif, mierenzuur, in vijand of slachtoffer 

spuiten. Ze kunnen dat trouwens ook via speciale kanaaltjes. Houd maar eens een hand bovenop een 

mierennest, schud daarna de mieren eraf en ruik aan je hand. Mierenzuur! 

 

De mier kent voordat hij volwassen is, verschillende stadia, net als bij andere soorten insecten.  

Eerst een ei, dan een larve, vervolgens een pop en tenslotte het volwassen dier. De larven zijn 

hongerig en de werkmieren hebben het er wekenlang erg druk mee om ze te voeden. In het pop-

stadium is er geen voedsel nodig. Het popstadium kan wel maanden duren. 

Als de pop volwassen wordt komen de andere mieren helpen om het omhulsel weg te halen. Ze doen 

dat met hun kaken en verscheuren het materiaal.  

 



In het verhaal over het Gentiaanblauwtje heb ik geschreven wat er gebeurt als een nest verstoord 

wordt. De volwassen mieren redden dan de jongen, eieren, larven en poppen. In lange rijen brengen 

ze kun kroost in veiligheid. 

 

De koningin is drie keer groter dan de werkmieren, die haar verzorgen. De koningin doet niets anders 

dan eieren leggen, elke paar minuten één.  

De gevleugelde mannetjes doen niets anders dan aanwezig zijn en opeten wat de werkmieren 

aandragen.  

 

Maar op een dag, niemand weet precies waarom juist die dag, verkeren alle mieren in uiterste 

opwinding en plotseling stijgen alle mannetjes en vrouwtjes op. Voor de eerste keer in hun leven 

gebruiken ze hun vleugels. Tijdens dit zwermen worden de gevleugelde mieren door de wind 

meegevoerd en ook verspreid.  

Hoog in de lucht paren de mannetjes met de vrouwtjes. Het is volbracht…..de mannetjes sterven. Het 

bevruchte vrouwtje laat zich met de wind meedrijven totdat ze ergens landt. Moederziel alleen, ver 

van het oude nest. Maar wél in de buurt van het nest van een Grauwzwarte Renmier.  

We zullen zien: zonder Grauwzwarte 

Renmier géén Rode Bosmier!  

Het vrouwtje dringt het nest van de 

Grauwzwarte Renmier binnen en als alles 

goed gaat wordt ze geadopteerd. Ze bijt 

haar vleugels af en zal nooit meer vliegen. 

Ze wordt door de werksters van de 

Grauwzwarte Renmier gevoed en 

gekoesterd als hun eigen koningin. De 

koningin begint eieren te leggen. De eieren 

en larven worden verzorgd door de 

werksters.  

Dit alles betekent het einde van kolonie Grauwzwarte Renmieren. Een nieuwe Rode 

Bosmierenkolonie is ontstaan. De koningin kan wel 15 jaar oud worden, zal nooit meer naar de 

oppervlakte komen en nooit meer de zon zien. 

De koningin blijft onafgebroken eieren leggen en de kolonie wordt steeds groter. 

 

Uit enkele eieren groeien uiteindelijk gevleugelde mannetjes en ook een klein aantal gevleugelde 

vrouwtjes. Maar het overgrote deel is werkmier. De volwassen mieren die wij rond zien rennen, zijn 

bijna altijd werkmieren. 

 

Mierennesten zijn ingenieuze bouwwerken met kamers en gangen. Voorraadkamers, 

verzorgplaatsen voor de eieren, de kamer van de koningin en de ruimtes waar larven poppen 

worden. De doden worden altijd uit het nest verwijderd. Sommige soorten verzamelen de doden en 

houden er een soort kerkhof op na.  

 

In de Mont Noir, een landgoed middenin de Kalmthoutse heide zijn veel nesten van Rode Bosmieren. 

Nog voordat de Mont Noir eigendom werd van het Agentschap voor Natuur en Bos zaten die er al en 

ik ging er regelmatig kijken. Bij mij ontstond enige paniek toen het Agentschap voor Natuur en Bos de 

woekerende rododendrons ging verwijderen. Men reed met grote machines over de mierennesten. 

Een telefoontje naar het Grenspark was voldoende om het werk stil te leggen. De nesten werden 

gemarkeerd met palen. Gered!  



De belangstelling was gewekt. Een onderzoeker telde in het gebied meer dan 60 nesten van Rode 

Bosmieren. 

 
Alleen al langs het pad waar ik regelmatig langs loop, telde ik 23 mierennesten, op pakweg 100m. 

We zijn er niet helemaal uit hoe dat kan. Je zou zeggen dat ze elkaar wel zullen verdringen. Het 

onderzoek is niet voltooid en de wetenschap schrijdt voort. Het is waarschijnlijk dat vanuit een 

kolonie weer een nieuwe kolonie wordt gesticht, doordat er tóch een koningin kans ziet een andere 

plek te zoeken. DNA onderzoek zou dat kunnen bevestigen. Ook schijnt het zo te zijn dat mieren er 

wel zomer- en winternesten op na houden en ook wel eens verhuizen als het te warm wordt of te 

koud. Mieren houden over het algemeen hun nest goed op de juiste temperatuur. Vroeg in het 

voorjaar zie je ze in klonters bovenop het nest. Waarschijnlijk doen ze dit om het nest op de juiste 

temperatuur te brengen en zelf uv-licht op te nemen. Later verdwijnt dit verschijnsel. 

 

 



 

Veel soorten mieren zijn oorlogszuchtig. Ze binden voortdurend de strijd aan met naburige kolonies. 

Sommige tropische soorten strijden in groepsverband en vallen gezamenlijk aan. Bijten voelsprieten, 

poten en koppen af, zoals op onderstaande foto te zien is. 

 

 

Er zijn soorten, men noemt ze trekmieren, die grote afstanden afleggen. Marskolonnes, met 

stoottroepen vooraan en de zwaksten in het midden, verslinden alles wat er op hun pad komt. Zelfs 

konijnen en andere zoogdieren eten ze op. Ze steken rivieren over en maken “mierlijke” bruggen, 

zodat andere mieren over hun lichamen verder kunnen. 

 

Er zijn mieren die zich gedragen als slavenhouders. Andere zijn landbouwers en weer andere zijn 

bladsnijders. Deze laatste soort kweekt paddenstoelen op de verterende afgesneden bladeren. Ah, 

toch weer paddenstoelen. 

Er zijn zelfs soorten die je gerust veehouder kunt noemen. Ze kweken bladluizen. Echt waar. 

 

Ik kan er nog een heel verhaal over schrijven, maar ik hoop dat dit niet zal gebeuren. Want dat zou 

betekenen dat er een eind is gekomen aan de beperkingen van de COVID-19 tijd. Daar zijn we echt 

aan toe. 

 

 

 


