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Van Ben 
 
Beste leden, 
 
Het eerste nummer van de nieuwe jaargang van KOORonaNIEUWS zie je hier op je scherm. Een 
tweede jaargang waar we helemaal niet op zaten te wachten! Het zou immers veel fijner zijn 
geweest dat we hij niet meer nodig was omdat we liever de donderdagavond gebruiken om te zingen 
en nieuwtjes aan elkaar uit te wisselen! Want het vermelden van nieuwtjes gaat blijkbaar mondeling 
soepeler dan op schrift.  
 
Ik ben natuurlijk weer hartstikke blij met de hervatting van KOORonaNIEUWS nu het nog steeds niet 
mogelijk is op een andere wijze, “lijfelijk”, met elkaar te converseren. Het is super dat Fred weer de 
draad op wilde pakken. Het moet me echter wel van het hart dat we telkens weer twijfelen of jullie 
er ook blij mee zijn. De reacties op het contactblad zijn minimaal. Zelfs de aankondiging van Fred dat 
we weer gingen starten leverde geen positieve reacties op! Dit blad is ontstaan als noodmiddel om 
met elkaar in contact te blijven. Buiten die enkelen die de redactie wél blij maken met kopie, 
waarvoor we hen heel dankbaar zijn, wordt er door niemand gebruik gemaakt om zijn opmerkingen 
of nieuwtjes te melden. We verwachten echt niet dat je even grote verhalen schrijft zoals Fred, Ad en 
Clemens kunnen, maar een kort bericht zou al prettig zijn. Ik stel dan ook voor om een KORTE 
BERICHTEN-pagina te openen. LAAT EENS WAT VAN JE HOREN!  
 
Je vindt verderop een artikel over onze vastenavondactiviteiten in het verleden. Bij de voorbereiding 
ervan waren er een hoop zaken die ons niet meer helder voor de geest stonden. Vul ze a.u.b. aan als 
je er nog wat meer van weet!     
Beste mensen, bij het wegbrengen van de kerstmandjes hebben de bestuursleden jullie allemaal 
even ontmoet. We begrepen dat het qua gezondheid niet slecht ging. Dat was fijn. We hopen dat die 
gezondheid zo blijft. En Jac wensen we natuurlijk ook de nodige beterschap. Felicitaties nog voor Piet 
C., Peter, Jac, Mart en René   ivm. hun verjaardag.    
 
Ben    
 
 
 
  



Van Fred 
 
Het is winter, tenminste, deze tijd van het jaar heet winter. 
Echt strenge winters hebben we al lang niet meer gehad. Maar wie weet, wetenschappers 
verkondigen dat er bewegingen boven de noordpool zijn die er op duiden dat eind februari een zeer 
koude periode aanbreekt. 
 
Dus wat let ons om het vandaag eens over de schaatsenrijder te hebben. Grapje natuurlijk, want ik ga 
het niet hebben over mensen die zich op wonderlijke wijze, op nog wonderlijker ijzers, over gestold 
water bewegen. 
 
Ik ga vertellen over een insect, want ik houd mij graag bij “normale” natuurverschijnselen. 
 
De Schaatsenrijder 
 
De Schaatsenrijder is een wants. Een ondersoort van insecten. In Nederland leven wel 600 
verschillende soorten waartoe de negen soorten schaatsenrijders behoren.   
Alle wantsen hebben een steek-/zuigsnuit, waarmee ze hun prooi leegzuigen. Die snuit zit onder zijn 
lijf gevouwen en een uitklapmechanisme zorgt er voor dat deze ver voor het lichaam uitsteekt om de 
prooi aan te prikken. Veel wantsen leven van planten, maar er zijn ook veel roofwantsen die leven 
van bijvoorbeeld andere insecten. 
 

Een mooi voorbeeld hiervan is de volgende foto. Ik 
zag “iets” op pijpenstro. Ik bewoog mij in de richting 
van dat “iets” en zag dit tafereel. Dat ik in de buurt 
was hadden ze op een gegeven moment wel door. 
Het hele spul begon te bewegen naar de hoger 
gelegen delen van de grasstengel. De rups was aan 
beide kanten gestoken. De bovenste wants liep 
achteruit omhoog en de andere kwamen er 
achteraan, waardoor de rups een golfbeweging 
maakte zoals rupsen vaak doen. Maar deze was al 
dood. Wantsen paren met de achterlijven tegen 
elkaar. De onderste twee zijn daar vrolijk mee bezig 
en gingen in de beweging mee. Seks hebben tijdens 
de maaltijd? Nooit uitgeprobeerd! 
 
Er zijn insecten die rigoureuzer zijn. Zoals het 
vrouwtje van de bidsprinkhaan die het mannetje 
tijdens de gemeenschap begint op te eten. Of zij van 
tevoren heeft laten weten dat hij “om op te vreten is” 
weet ik niet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



O ja, ik wilde het over de Schaatsenrijder hebben. Goed, we gaan nu verder over deze bijzondere 
wants.  
Wantsen kunnen vliegen en de Schaatsenrijder ruikt geschikt water van kilometers afstand. 
Er zijn niet veel dieren die zich op de oppervlaktespanning van water kunnen voortbewegen, de 
schaatsenrijder is er één van. De naam Schaatsenrijder klopt dus niet; de Schaatsenrijder kan zich 
niet op ijs voortbewegen. Hij zal zich trouwens niet laten zien op het ijs.  
Hij loopt als het ware over het water, aan zijn poten zitten microscopisch kleine haartjes die het 
draagvlak verhogen. Een wonderlijk beest….   
 
Iedereen heeft wel eens een Schaatsenrijder gezien. Het valt op dat ze ogenschijnlijk maar vier poten 
hebben. In dat geval zou het geen insect zijn. Wat je ziet zijn de vier lange dunne poten. Het voorste 
en derde paar poten is tot vangwerktuigen vervormd. Met de vier looppoten loopt en springt hij over 
het water. Het water wordt door de druk van de pootjes wat ingedeukt en werkt dan als een lens, die 
lichtstralen verstrooit. 
 

 
De Schaatsenrijder is een 
geweldige rover en elk insect dat 
in het water valt verslindt hij. 
Zelfs wespen durft hij aan als ze 
in het water liggen. Probeert de 
wesp op een blad te klimmen 
dan klimt de schaatsenrijder er 
ook op en stoot de prooi net zo 
lang terug in het water tot de 
wesp verdrinkt, of dat hij deze in 
het water kan doden.  
 
 
 

 
Voor de volgende bijzondere waarneming hoefde ik niet ver van huis. Er zitten altijd schaatsenrijders 
op mijn vijvertje in de tuin.  

Ik zag plotseling veel beweging. 
Een wesp was in het water 
terecht gekomen en een 
Schaatsenrijder was er als de 
kippen bij om hem aan te 
prikken. Direct daarna zag ik van 
alle kanten Schaatsenrijders naar 
de prooi “schaatsen”. Een 
gecoördineerde aanvalsactie? 
Waarschijnlijk niet. Ze komen 
gewoon op de beweging af en 
nemen deel aan de maaltijd. 
Gezellig samen een wesp 
leegslurpen. 
Op deze foto zie je nog een oog 
en een vleugel van de wesp. 

 
 



En op de volgende foto zijn er al een paar gasten bij aan tafel gekomen. Ik wist niet dat ik zoveel 
Schaatsenrijders op mijn vijvertje had. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om zich voort te planten bespringt het mannetje van een Schaatsenrijder een argeloos vrouwtje, dat 
daardoor een beetje onder water gedrukt wordt. Het vrouwtje biedt verzet en het mannetje trappelt 
met zijn achterpoten in het water, waarna het vrouwtje toegeeft. Het getrappel zou maar vissen 
aantrekken die schaatsenrijders-eten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Van Ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zang: ‘n stuk of wa Krabbe, die kenne zinge  

 

 

Het wordt weer vastenavond. Nou, ja, niet bepaald de vastenavond waarvan je droomt. We zullen 
het moeten doen met films en programma’s van jaren hiervoor, die op een geweldige wijze door de 
Stichting Vastenavond o.a. via ZuidWest-tv worden uitgezonden. Afgelopen zondag zag ik al een 
eerste uitzending waarin uitgebreid werd ingegaan op “Tusse de Schuifdeure” van jaren terug. De 
medewerking van “kerkkoor Fortissimo”(!) werd er nog genoemd, maar we kwamen niet in beeld. 
Twee fouten: ten eerste zijn we nooit kerkkoor geweest en… we hebben de naam Fortissimo ook 
nooit gebruikt bij onze vastenavond- activiteiten. kijk maar naar de titel van dit stuk. Zo stond op de 
achterkant van de platenhoes onze medewerking genoteerd. En… die plaat “krabbegatse brouwsels” 
was ook gelijk de eerste vastenavondactiviteit waaraan wij in ons lange bestaan hebben meegedaan. 
Voor ik het vergeet te zeggen, toen ik op het idee kwam om dit artikel te schrijven heb ik gelijk vriend 
en medezanger Wim gevraagd om nog eens mee te denken over deze “concerten”. Hij was ook vaak 
degene die zeer actief erbij betrokken was, zelf liedjes maakte en de mensen mee liet zingen. Maar 
daar komen we later nog op terug. 

In de loop van 1983 werden wij gevraagd om mee te werken aan een plaat waarop al dan niet 
carnavaleske Bergse liedjes moesten komen. Niet iedereen had daar zin in, maar er waren zo’n 12 
leden die enthousiast waren en ja zeiden. Dat was toch nog wel even extra repeteren op “Dèèr ángde 
ne pekelèring aan”, “Platte, edde gij ’n oedje n’op”, “O, van Damme” en nog vele andere. Op een 
middag gingen we met een klein busje, vergezeld van leden van de Stichting, naar Hilversum voor de 
opnamen. We werden niet begeleid door een Bergse vastenavondband maar door 
beroepsmuzikanten. En dat leverde soms, door ons enthousiaste zingen, problemen op bij de 
begeleiding. Zo wist Wim nog te vertellen dat we “Moeder onze Kraai is dòòd” wel acht keer 



moesten herhalen voor de opname omdat de muzikanten maar niet konden wennen aan de door ons 
gebruikte rusten tussen de regels, die niet op hun muziekpapier stonden.  

In november van dat jaar kwam de plaat uit en werden we uitgenodigd bij de officiële presentatie in 
de Korenbeurs, oftewel bij Coppenolle. Daarna liepen we op die zaterdagmiddag met zijn allen achter 
de Stichting en een dweilband door de stad om de plaat te promoten. 

 
Enkele jaren later, maar we wisten niet 
precies meer wanneer (misschien zijn er nog 
leden die dat wel weten. Laat het ons dan 
horen) zijn we door harmonie EMM 
uitgenodigd om medewerking te verlenen 
aan een vastenavondconcert in het 
toenmalige Luxortheater. Hieronder, 
misschien niet zo duidelijk omdat het een 
krantenfoto is, een prent van ons. Zoals je 
kunt lezen , kondigden we ons toen voor de 
eerste keer aan als “De Nuuwe n’ave 
zangers”. We hadden immers toen al zes 
melodieën waarop we het oude 
vastenavondliedje “Me n’ebbe nou un 
nieuwe n’ave” zongen. In latere jaren zijn er 
daar nog zeker vier bij gekomen. Ik weet 
nog goed dat René daar erg me bezig was. 
Hij kwam telkens weer met een nieuwe 
melodie uit ons serieuze repertoire aan. 

 

Wat ik me niet meer 

wist te herinneren maar 

Wim wel, was weer 

enkele jaren later een 

vastenavondconcert van 

de dweilband Toeteroet 

in De Hollandse Tuin. 

Misschien dat een 

aantal van jullie daar 

nog iets over kunnen 

vertellen. Ik weet nog 

wel dat we verschillende 

keren met Toeteroet op 

pad zijn geweest om al 

dweilend naar het 

Dweilbandfestival te 

gaan. Maar daar kom ik 

volgende keer op terug evenals op de geweldige As’Ofavende en nog andere festiviteiten. 

Schroom niet om mijn verhaal aan te vullen. 

 

Tot volgende week 

 
Ben 



Van Ad 

 

Een verhaal afkomstig van één van “zijn” stadsgidsen. 

 

NET ALS IN DE FILM…….. 

 
Toegegeven: ik deed het om die Mars-reep. En voor dat papieren vlaggetje ook wel eigenlijk. 

Een week daarvoor had er namelijk een klein artikeltje in het BRABANTS NIEUWSBLAD gestaan: 

FIGURANTEN GEZOCHT voor filmopnames op het Beurspleintje vóór het MARKIEZENHOF.  

En daar ging ik als tienjarige op af, belust op een gratis MARS en zo`n vlaggetje natuurlijk.  

In datzelfde bericht werd de toekomstige Bergse filmsterren verzocht om in “sjofele kledij” te komen, 

want de film speelde zogenaamd in 1944, nét na de Bevrijding van Brabant. Pas veel later zou ik te 

weten komen dat het ging over “ALS TWEE DRUPPELS WATER”, een film van Fons Rademakers, die in 

1962 deels in het toen leegstaande MARKIEZENHOF opgenomen werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle aankomende acteurs moesten zich melden in het Achterom. Daar stond over de volle breedte 

van de straat een legertruck vol Marsen! En vlaggetjes! In een rij liepen we langs die groene 

vrachtwagen om onze rekwisieten op te halen. En daarna meteen door naar de “set” op het 

BEURSPLEIN om “menigte” te gaan spelen. Dat ging mij redelijk goed af, kan ik u zeggen. 

Karakterrollen hebben mij altijd wel gelegen, geloof ik. Alleen het WILHELMUS zingen met een 

mondvol Mars viel tegen. Bij het “…ben ick van Duytschen bloet…” spetterde per ongeluk de 

melkchocolade tegen de sjofele beige regenjas van een mede-figurant vóór mij. Toch een soort van 

kleine verzetsdaad, vond ik. En een bewijs dat ik “in mijn rol zat”. 

Vervolgens struikelde ik met vlaggetje en al over een soort van treinspoortje. Dat bleken de rails te 

zijn waarover de camera, achteruit rijdend, de hoofdpersoon in close-up filmde. Dat spoorlijntje gaf 

mij vrij baan om vooraan te kunnen staan. 

Daar stond ik dan, op de voorste rij, met vlaggetje en Marsmond. Het leek of de regisseur op mij 

gewacht had, want ineens klonk het sein tot: “JUICHEN!!” Dat deden we, uit volle vaderlandse borst. 

Ik hoorde een man achter mij zeggen dat die zwarte auto, die daar zo statig bij de Mariahoek kwam 

aanrijden, zogenaamd KONINGIN WILHEMINA vervoerde. Ons gejuich kletterde tegen de gevels van 



Jan metten Lippe. De euforie kolkte om mij heen, ik zat nu echt in mijn rol, ik voelde het tot in mijn 

vezels. 

Toen kreeg ik die duw. Zeg maar STOMP in mijn rug. In een flits schoot de ster van de film, als 

verpleegster verkleed, langs mij heen om vervolgens te verdwijnen onder de poort van het 

MARKIEZENHOF, nét voor “de KONINGIN”. 

Hier eindigde abrupt mijn filmcarrière die zo veelbelovend was begonnen in de Moeregrebstraat. Ik 

hield er een gescheurd papieren driekleurtje aan over. En een blauwe plek, maar die is in zo`n zwart-

wit film gelukkig niet te zien… 

 

 

Van Clemens 

 

Liedjes uit Karad. 
 

Een van de merkwaardigste stukken die 

wij zingen is ‘Songs from Karad’ van Zoltán 

Kodály. Toen ik de tekst vertaalde (uit het 

Engels) bleek het een onsamenhangend 

allegaartje te zijn. Later werd mij duidelijk 

dat het muziekstuk eigenlijk een 

compilatie van Hongaarse volksmuziek is. 

Je vindt er teksten over onder meer een 

hongerige en dorstige bezoeker aan een 

herberg en een schuldbewuste veedief. Ik 

vind het stuk een prachtig muzikaal 

werkje, met veel contrasten en opvallende 

ritmes. Even terzijde: Karad is momenteel 

een toeristisch plaatsje waar je leuke 

huisjes kunt huren, kunt kamperen en het 

ligt ten zuiden en niet zover van het 

Balatonmeer. 

 

Ik wil iets vertellen over Zoltán Kodály. In 

Hongarije is hij een beroemdheid. Hij is 

geboren op 16 december 1882 in 

Kecskemét in het voormalige Oostenrijk-

Hongarije. Het plaatsje ligt in Midden-Hongarije. Over zijn vroege jeugd heb ik niet veel kunnen 

vinden. Zo weet ik niet of hij broers en/of zussen had. Hij heeft als kind gewoond in Galánta en 

Nagyszombat (nu Trnava). Trnava is nu een stad in Slowakije maar hoorde rond het begin van de 20e 

eeuw bij het Hongaarse koninkrijk.   Kodály overleed op 6 maart 1967 in Boedapest.  

 

Zijn vader was een verdienstelijk amateurmusicus die Zoltán vioolles gaf. Zijn moeder was pianiste. 

Vader was ook zanger in een kerkkoor. Tijdens zijn gymnasiumjaren componeerde hij enige 

orkestwerkjes die ook zijn uitgevoerd. Zoltán Kodály is naar de universiteit van Boedapest gegaan en 

de Franz Liszt Muziekacademie. Hij is uiteindelijk gepromoveerd op een proefschrift over Hongaarse 

volksmuziek.  

Aan de muziekacademie studeerde hij onder Hans Koessler die ook de beroemde Béla Bartók onder 

zijn hoede had. In 1905 zou hij Bartók hebben ontmoet.  



Er is toen een samenwerking met hem begonnen bij het verzamelen van Hongaarse volksmuziek in 

de streek Galanta. Dit heeft hij tot 1914 gedaan. 

 

Zijn belangstelling was ook breder dan alleen voor volksmuziek. Hij heeft gereisd naar Bayreuth, 

Salzburg, Berlijn en Parijs. In 1907 werd hij leraar muziektheorie aan de genoemde Franz Liszt 

Academie. Hij neemt het werk van zijn leermeester Koessler in 1908 over, wanneer hij compositie 

gaat onderwijzen. Dit heeft hij tot 1911 gedaan. In andere bronnen vind ik aanwijzingen dat Kodály 

tot 1941 aan de Academie was verbonden. Ook zou hij korte tijd in Parijs compositie hebben 

gestudeerd bij Charles Widor, echter de jaartallen worden in mijn bronnen niet vermeld. 

 

De muziekstukken van Kodály zijn vooral romantisch van aard. Je zou er elementen in kunnen 

terugvinden van Hongaarse volksmuziek, (toen) hedendaagse Franse muziek en religieuze muziek uit 

de Renaissance. Zijn toch dikwijls uitgevoerde werk omvatte onder meer kamermuziek, 

orkestwerken, religieuze werken (een mis en kerkelijke gezangen). Ik heb het gevoel dat in deze tijd 

we (te) weinig werk van Kodály horen. Ik vind zijn muziek vrij toegankelijk. Vooral de werken voor 

een kleine bezetting (cellosonates, strijkkwartetten) zijn hier en daar muzikale juweeltjes. 

 

In Hongarije is Kodály ook bekend als kenner van de Hongaarse volksmuziek. Hij heeft hierover veel 

artikelen geschreven voor etnografische (volkenkundige) en muziektijdschriften. Zijn, ook met Bartók 

tot stand gebrachte , verzameling Hongaarse volksliedjes werd de basis van het verzamelwerk Corpus 

Musicae Popularis Hungariae (Verzameling van Hongaarse Volksmuziek) uit 1951.  

 

Naast al deze op muziek of het componeren van muziek gerichte activiteiten, was Kodály ook 

muziekpedagoog. Hij vond het muziekonderwijs in Hongarije (rond 1925) abominabel slecht en 

ontwikkelde een methode om het muziekonderwijs te verbeteren. Deze methode heeft later 

bekendheid gekregen in andere landen (o.m. Nederland) en heeft zelfs de status van Immaterieel 

Cultureel Erfgoed bij de UNESCO gekregen (2016). 

 

Ik zal in grote lijnen iets over de zogenaamde Kodálymethode bij muziekonderwijs vertellen. 

Met een collega, Jenó Ádám, begon hij in 1935, aan een hervormingsproject van het 

muziekonderwijs in de lagere en middelbare scholen in Hongarije. Het gegeven dat Hongarije na 

1945 onder de invloed van de Sovjet-Unie viel en een centralistisch bestuur had, maakte het project 

gemakkelijker: in alle openbare scholen kon de methode Kodály worden doorgevoerd. 

Eigenlijk is de methode die Kodály ontwikkelde een samenraapsel van reeds bestaande methoden in 

verschillende landen, maar gekozen om de effectiviteit en het uiteindekijk resultaat. Zijn benadering 

ging voornamelijk uit van het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo worden (kleine) kinderen bekend 

gemaakt met muziek en muzikale begrippen door luisteren, zingen en bewegen. Ik herinner mij dat ik 

als kleuter op een Montessorischool regelmatig dansjes maakte op muziek van Tsjaikowki (Capriccio 

Italien) en zo een eerste gevoel kreeg voor ritme en klank. De betekenis noten werd geleerd door 

bijvoorbeeld een kwartnoot uit te spreken als ‘ta’ en een achtste als ‘ti’. Ook de handgebaren die 

samengaan met toonladders maakten deel uit van de Kodálymethode. Er zijn nog meer elementen te 

vermelden, maar dat voert hier te ver. Veel van wat Kristin met ons doet wanneer een nieuw stuk 

wordt ingestudeerd is van de Kodálymethode afkomstig. Bijvoorbeeld het ritmisch handenklappen of 

het ritmisch zeggen van de tekst om de toonlengte ‘erin’ te krijgen. Ik vermoed dat menig koorlid die 

ooit onderwijzer was iets van de Kodálymethode tijdens de kweekschooljaren heeft meegekregen. 

 

 



Aan het begin noemde ik de ‘Songs from Karad’ (Liedjes uit Karad). Naast dit werk staan , Soldiers 

Song’ (Lied van een soldaat) en ‘The Bachelor’ (De vrijgezel) op ons repertoire. Het laatste lied is een 

loftuiting op het vrijgezellenbestaan. Is dat ook Kodály van toepassing? Ik vind in mijn bronnen niets 

over een partner of kinderen.  

 

Hoe dan ook: wat zijn zijn liederen toch fijne koormuziek! 

 

Bronnen: 

The Larousse Encyclopedia of Music (1975); 

Encyclopedia Brittanica (2020); 

Wikipedia. 

 

Veel van zijn werk is te beluisteren op Spotify, Tidal en YouTube. De laatste biedt ook een aantal 

uitvoeringen van koorwerken die wij in Engelse vertaling zingen, zij het hier in het Hongaars. muziek 

van Kodály! 

Geniet ook van een prachtige ‘flash mob’ in Boedapest met Hongaarse volksdansen en 

muziek van Kodály! 

 
 
 


