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		 mollenvanger klaas stapensea

‘HET FRIJE FJILD
		is mijn wereld’

Met zijn eeltige handen kruimelt Klaas Stapensea wat zwarte grond boven de net op scherp
gezette mollenklem. ‘De mol moet niet het idee hebben dat er een klem staat.’ De Friese
jager weet wat er omgaat in het ondergrondse wezen. Per jaar vangt hij er een kleine
tweeduizend. ‘Als de mol geen molshoop zou maken, was er niets aan de hand. Maar de
aarde in het kuilvoer veroorzaakt onder meer een daling van de melkproductie van de koe.’
tekst en foto’s douwe anne verbrugge
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Bus etur? Obis earum, experumquame labori ducia dic to escia
voluptaeped eum fugiatu

H

et ‘Veel geld heb ik niet
en dat ga ik ook niet
krijgen. Maar rijk voel ik
me wel.’ Een halve
onderarm verdwijnt
wroetend in de
veengrond. Zijn
felblauwe ogen schitteren. Klaas graaft bijna
net zo snel als een mol. Een voor een leek
onzichtbare loopgang heeft hij in een
oogopslag te pakken. Met een hand gesmede
Sneeboer & Zn. – een klein plantenschopje van
de gelijknamige firma – steekt hij één, twee
keer in de grond. De mollengang ligt open.
Klaar voor een klem. ‘Mollenvangen is een
hard beroep, maar zo heeft het leven beschikt.
Het Frije fjild is mijn wereld. Er is muziek
zonder muziekinstrument. Hier ben ik
gelukkig. En die zwarte handen van mij? Ik doe
ook wel eens handschoenen aan. Maar met
blote handen kan ik soepeler en veel preciezer
handelen. De aanwezigheid van mensengeur
heeft geen invloed op het vangsucces. Vreemd
om te bedenken dat ik tot 2013 van die zachte
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Mollenvangen
is een hard beroep,
maar zo heeft
het leven beschikt

handjes had en lakschoenen om mijn voeten.
Ik ben blij dat ik mijn kantoorbaan heb
omgezet naar het fulltime mollenvangen. Wat
een bevrijding!’
MANNETJES VANGEN IS KINDERSPEL
Meer dan 25 boeren in het zuiden van
Friesland en de Kop van Overijssel maken
gebruik van de kennis en kunde van de
53-jarige mollenvanger. Ruim 2.000 hectare
houdt hij jaarrond zo goed als mogelijk vrij van
mollen: ‘Maar er is geen oorlog zo wreed of er
blijft wel een soldaat over.’ Vanuit zijn
fourwheeldrive Toyota Landcruiser tuurt hij
meer over de velden dan dat hij op de weg
kijkt. Met zo nu en dan een rukje aan het stuur
corrigeert hij de robuuste auto als deze de
berm doorspit. Hier kan het. Tegenliggers zijn
er nauwelijks. ‘Zie je daar, halverwege in het
land van boer Pieter Mur? Daar is verdikkie een
mollenburcht gemaakt. Rond eind maart
worden daar de roze en blinde mollen
geboren, gemiddeld zes stuks. Twee maanden
daarna zijn ze al zelfstandig. Van de week ga ik

er wel op af. Eerst controleren we de klemmen.
Hier op de dammen waar je het weiland in
kunt, houden veel mollen zich op. Vooral met
dit natte weer zoeken ze de hogere delen op.’
De eerste klem is leeg. ‘Ook ik zit er wel eens
naast’, verontschuldigt Klaas zich enigszins,
maar daarna is het raak. En flink ook. Drie
klemmen op rij met mollen erin. ‘En nog twee
vrouwtjes ook. Daar gaat het uiteindelijk om.
Die mannetjes vang ik wel. Dat is kinderspel.
Maar die vrouwtjes zijn veel slimmer, joh. Die
laten zich minder snel in de val lokken. Terwijl
ik juist die wil hebben, zij zorgen voor het
nageslacht!’

kunnen alle kanten opdraaien. Tis zo’n
prachtig mysterieus grondwerkertje. Zie je die
naar buiten gedraaide voorpoten met de vijf
lange nagels? Daarmee graaft een mol gangen
met een snelheid tot 15 meter per uur.
Wonderlijk toch. Ik moet er niet te emotioneel
van worden, anders kan ik ze niet meer
vangen. De boerenzoon (Klaas werd groot op
een boerderij in het Friese dorp Boer)
benadrukt dat als de mollen geen molshopen
zouden maken, er geen probleem was. Als er
grond in het gras terecht komt, gaat het ‘ruw
as-gehalte’ in het kuilvoer omhoog wat een
daling van de melkproductie veroorzaakt.’

MOLSHOPEN ZIJN HET PROBLEEM
Klaas strijkt de fluwelen huid van het dode
beestje glad. Bijna liefdevol. Vroeger werden
mollen ook gevangen vanwege hun bont.
‘Maar alleen in de winter, de zomervellen
hebben ander bont en die was amper iets
waard. Als je als jonge mollenvanger een
zomermol ving, kreeg je er van pake flink van
langs. Maar moet je eens kijken, de haren

HET BOERENLAND
Op de achterklep van de zwarte (‘nee, die kleur
heb ik niet bewust gekozen’) Toyota prijkt een
sticker met ‘Trots op de boer’. ‘Dat ben ik
natuurlijk ook, maar ik durf ook wel een
kanttekening te plaatsen bij de manier waarop
we in Nederland met de natuur omgaan. Het is
geen geheim dat de biodiversiteit met
sprongen achteruit is gegaan de laatste

decennia. Het boerenland is niet meer te
vergelijken met de tijd dat ik met mijn vader
Johannes en knecht Jan over de bloemrijke
velden rondom onze boerderij zwierf. Mijn
vader leerde ons om er als een goed
rentmeester mee om te gaan. Als we in ons
dichtbevolkte land willen dat soorten als de
grutto, de veldleeuwerik en de kievit aanwezig
blijven, dan moeten we een combinatie van
verstandige maar ook drastische maatregelen
nemen. Nederland moet niet per se willen dat
het wereldwijd de tweede exporteur van
landbouwgoederen blijft, toch? Ook het
maatschappelijk draagvlak voor schaalvergroting en intensivering van de landbouw
neemt steeds verder af. Onze overconsumptiegerichte samenleving heeft de sleutel van de
oplossing in handen. We moeten gewoon
minderen. Het wachten is op een goed
samenhangende visie – met regionaal
maatwerk – op de toekomst van het platteland.
Waarin meer ruimte is voor een evenwichtige
landbouw in combinatie met een rijke natuur,
bedwelmend mooie landschappen en

recreatie. Het gaat gebeuren. Let maar op!
Vermindering van de predatiedruk op
weidevogels is daarbij van wezenlijk belang,
anders is het in 2050 einde verhaal voor de
grutto.”
TALPALOOG
Vanuit het Overijsselse Oldemarkt scheurt
Klaas langs dorpjes als Ossenzijl en Spanga om
richting Scherpenzeel te gaan. Overal wijzend
en turend. Lurkend aan een Hajenius-sigaar
vertelt de mollenvanger veel en graag.
Boordevol kennis zit hij. ‘Als kind kon ik goed
leren en ik lees nog steeds veel. Maar ik was en
ben ook graag buiten. Dat was en is een
dilemma. Meer dan twintig jaar werkte ik als
Hoofd Terreinbeheer bij het Flevo-landschap.
Ik kreeg zachte handjes van het vele
kantoorwerk, maar het ergste was het
oeverloos vergaderen. Terwijl de belangrijkste
werkzaamheden juist buiten moeten
gebeuren. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het
echte buitenleven. Nu maak ik weer veel
bewuster de wisseling van de jaargetijden en
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de ritmes van dag en nacht mee. Mijn drang
om van alles te onderzoeken kan ik ook in het
werk van mollenvanger kwijt. Ik ben als
talpaloog (‘talpa’ is het Latijnse woord voor
‘mol’, red.) een perfectionist: in het vangen
maar ook in het blootleggen van de
wonderlijke wereld van de mol. Van de mol wil
ik alles weten, dus ik lees veel en ik onderzoek
van alles. Zo heb ik na vijftien jaar onderzoek
ontdekt dat het aantal vrouwtjes dat een
tweede worp krijgt, de laatste jaren is
toegenomen. Maar ook dat het aantal mollenburchten, waar de jongen in geboren worden,
sterk is afgenomen. Circa 90% van de
vrouwtjes bevalt nu in ondergrondse
nestholen.’
MESTINJECTEUR
‘Wat ik ook ervaar is dat het injecteren van
mest op het boerenland, slecht is voor de
regenwormen. Die zijn sindsdien minder
zwaar geworden. Omdat het voedsel van de
mol voor 90 % uit regenwormen bestaat, moet
ie veel meer ritten – mollengangen – maken
om genoeg voedsel te verzamelen.’ Ook de
terugloop in het aantal weidevogels is volgens
Klaas mede te wijten aan de introductie van de
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mestinjecteur. ‘Doordat de regenwormen
lichter van gewicht worden en hun heil
(tijdelijk) dieper in de grond zoeken kan de
grutto er niet meer bij.’ Maar terug naar de
mol: ‘Om de vier uur loopt de mol met een
snelheid van vijf kilometer per uur door de
jaaggangen. Even snel voor- als achteruit en
altijd met zijn behaarde staartje omhoog. De
ritten zijn een soort ecologische val voor de
wormen, larven en insecten. Ze vallen letterlijk
in de mollengang.’ Om er met een knipoog aan
toe te voegen dat hij heeft ondervonden dat de
mol de meeste graafactiviteit vertoont rond
half tien en rond half vier. ‘Hij weet dat de
mollenvanger dan aan de koffie of thee zit!’

hier weg te krijgen. Hoe fanatiek ze ook waren:
het lukte ze niet.’ De veengrond bij boer
Postma is kruimelig, zelfs stoffig, van
structuur. De Noordoostpolder trekt het water
weg uit de polder waar Postma boert (‘je kunt
soms op je sokken het land in’). De mollen
zitten om die reden tamelijk diep. Als ze naar
boven komen, duwen ze de kruimelige aarde
voor zich uit. De klem springt al voordat de
mol erin zit. Hendrik Postma: ‘Ik heb zelfs een
cursus in Wageningen gevolgd om de mollen
weg te krijgen, maar ik had toch echt Klaas
nodig. Al geloofde ik zijn profetieën in beginsel
niet. Hij sprak de legendarische woorden dat

BOMBARDEMENT AAN KLEMMEN
Bij het Friese dorp Scherpenzeel draait Klaas
zijn fourwheeldrive het erf van Hendrik
Postma op. De boer – in het bezit van een
flinke baard en weelderige haardos – prijst het
werk van de mollenvanger de hemel in. ‘Tot
zeven jaar geleden kon je over de molshopen
stap voor stap naar het dorp lopen. In honderd
jaar tijd was hier geen mol gevangen. En dan
overdrijf ik niet. Voordat Klaas kwam hebben
zeven mollenvangers geprobeerd de mollen

Tot zeven jaar geleden kon je
over de molshopen naar het
dorp lop

hij ons bedrijf met 140 hectare aan land, in
twee jaar molvrij zou krijgen. En warempel!’
Postma gooit er zelfs een Cruijffiaans-achtige
uitspraak tegenaan: “Het onmogelijke bestaat
niet”. ‘Ik ben me wat blij met deze kerel. Er zit

Mollentijd
Klaas vangt het jaarrond mollen maar de
piek in het mollenvangen ligt vanaf half
februari tot half april en van begin
september tot half november. ‘In de winter
en het voorjaar is het gras kort, is het
grondwaterpeil hoog (de mollen zitten dan
minder diep) en zijn de regenwormen
minder actief: dus de mol moet meer
gangen en bulten maken om aan
voldoende voedsel te komen. ‘De mol kan
uitonderlijk goed ruiken en voelen met zijn
neus. Hij ruikt water tot op twee kilometer
afstand. Met zijn extreem gevoelige huid en
snorharen vangt de mol trillingen op, zodat
hij weet waar voedsel is of gevaar dreigt. De
mol eet zo’n 65 gram aan wormen per dag.
Meer dan de helft van zijn lichaamsgewicht.
Als ie 12 uur lang niet eet, gaat ie dood. De
mol wordt niet ouder dan 3 tot 4 jaar. Door
al het grond en zand dat aan en in de
wormen zit, slijten de spitse tanden en
kiezen zeer snel. Als het gebit van de mol
“op” is, is het gedaan met de mol. Circa
50% van de mollen wordt niet eens 1 jaar.’

geen rem op. Zelfs met zon- en feestdagen liep
ie hier in het veld!’
Klaas legt uit dat hij bij Postma is begonnen
met een bombardement aan klemmen. ‘En ik
zal een tipje van de sluier oplichten hoe ik de
Talpex klemmen heb aangepast: het metalen
plaatje heb ik in de vorm van een halve maan
gebogen. Het brokkelige veen schuift er dan
makkelijker langs. Pas op het moment dat de
mol er doorheen kruipt, gaat de klem af.
Daarbij zet ik in dit land de klemmen met het
loshangende pinnetje iets minder scherp. De
klem moest juist niet te snel afgaan. Dat bleek
een gouden zet. Tja, je moet de mol weten te
doorgronden.’
MILLIMETERWERK
Even verderop in Schoterzijl, vlakbij het bruine
café ’t Sluisje van de familie Bos, controleert
Klaas onderaan de dijk nog een aantal
klemmen. ‘Ik zit hier achter “ontsnappers”
aan: twee vrouwtjes die ik maar niet te pakken
krijg. Waarschijnlijk oudere ervaren dames die
eerder een keertje ontsnapt zijn aan een
dichtklappende klem.’ Klaas graaft met zijn
blote knuisten in de kleidijk tot ie een nieuwe
gang heeft gevonden. Een draadklem wordt
ingezet. ‘Het is millimeterwerk, want voor de
mannetjes en vrouwtjes mollen heb ik ieder
speciale draadklemmen met aparte
afmetingen gemaakt. Het is echt finetunen.’
NECROFIELE MOL
Klaas struint nog even verder langs de
rietkraag en trapt wat ritten dicht. ‘Als ie van

de week weer open zijn, weet ik dat ik hier een
klem moet zetten.’ In de paar laatste klemmen
van de dag doet de mollenvanger nog wat
opmerkelijke vondsten. Eerst komt er een
wezel tevoorschijn (‘doodzonde deze
ongewilde bijvangst, waarschijnlijk zat ie
achter een mol aan’), daarna haalt Klaas een
mol met een enigszins ingedeukt achterlijf uit
de klem. ‘Deze is in de draadklem genaaid, dat
zie je aan de platte haren op de achterzijde van
de rug. Een oversekste mol heeft hier aan
necrofilie gedaan. Dat gebeurt veel vaker. Voor
mij een reden de klem opnieuw te zetten. Er zit
er nog een.’ De mollenvanger legt uit dat de
mannetjes en vrouwtjes absoluut niet
monogaam zijn. ‘Ze leven maar kort en houden
wel van een verzetje. In de paartijd, die half
februari aanbreekt, leggen de mannetjes soms
wel twee kilometer per dag af. Op zoek naar de
vrouwtjes. Vaak via ondiepere zigzag lopende
bronstgangen.’
Alle gevangen mollen gaan terug het veld in.
‘Die geef ik terug aan de natuur.’ Op twee
vrouwelijke exemplaren na, die achterin de
auto worden neergevlijd op de werkhandschoenen. ‘De geur van die vrouwtjes trekt in
de stof van de handschoen. Zo ben ik alvast
voorbereid op de dag van morgen. Brengt
geluk. Nee joh, dat is geen bijgeloof. Als je er in
gelooft, dan werkt het!’ •

Meer informatie over Klaas’ eenmansbedrijf
Talpa de Witte Mol: www.talpadewittemol.nl
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