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Deel 2: ’n Stuk of a krabbe die kenne zinge…… 

 

Terwijl ik dit stukje ga schrijven weet ik nog niet of er al gereageerd is op deel 1 van vorige 

week. Je weet het, ik zou het leuk vinden als jullie in de vorm van een kort bericht mijn 

verhaal zouden aanvullen. Maar dat zien we wel. 

In 1992 is de laatste uitvoering van “Tusse de schuifdeure”. (Het evenement werd in 1985 

opgestart door de Stichting.) Enkele jaren later pakken Wim van Vliet en Rens van Tilborg het 

opnieuw op, onder de naam ”Tusse de schuifdeure voor ouwere”. Maar in die laatste in 

1992 traden wij wederom op met het beroemde lied met dezelfde naam, op tekst van Cees 

Schillemans en melodie “De Dorpsherberg”:  

 

 

Ier tusse de deure kreddut al éél gauw, kriebels ier, kriebels dèr in oe lijf. 

Me staan nie alleen want de rest eddut ok, gif mekaar dèrom ok mar de vijf 

En dagge ier mag staan is ommers un gunst 

Mar eenmaal op ut podium is ’t gin kunst….  

TUSSE DE SCHUIFDEURE…….KUNSTENAARS ZIJN WE NOU, 

TUSSE DE SCHUIFDEURE……AU, DA DOE ZEER, AU, AU 

 



Eind 1993 loop op een 

donderdagavond tijdens de 

repetitie enkele leden van 

dweilband d ‘Ánsjovinisten 

binnen. Zij nodigen ons uit mee 

te doen met een evenement op 

vrijdagavond op de 

binnenplaats van het 

Markiezenhof. Het is de avond 

waarin de Stichting met de prins 

en de partners samen de start 

van de Vastenavend al vieren, 

de zgn ‘Of-avend’. Het initiatief 

waar wij voor gevraagd werden 

zou je kunnen zien als een 

alternatief van deze avond voor 

de “gewone” krabben. Ik weet 

nog goed dat toenmalig lid 

Johan v.d. Heijden met de naam 

‘Asofavend’ op de proppen 

kwam. We vonden het een 

prachtige naam! Begin januari 

ging er al een brief naar de 

redactie van de 

Vastenavendkrant met de vraag 

om aandacht in die krant aan 

het festijn te geven. Het 

evenement vond plaats op 11 

februari. We vertrokken met de hele club van af “Club 2000”naar het Markiezenhof. Ik weet 

echt niet meer wat wij toen gezongen hebben, maar het zal wel een deel van de liedjes zijn 

geweest die we in de jaren daarvoor al hadden gebruikt. Het sloeg geweldig aan met een 

volle binnenplaats van het Markiezenhof.  

De volgende jaargangen van deze feestavonden kregen allemaal een motto. In 1995 was dat 

“Familiedag”, eigenlijk meer een kerkelijke familieviering, met, naast d’Ansjovinisten , 

medewerking van: Vocalgroup “Praise ’t Fort”, Kees den doper, d ‘Ouderlinge van 

Staevenisse, Klap en Jute, Latente Talente en Lianda. Er verscheen een mooi programma met 

de liedjes. Ons optreden werd wel genoemd, maar zonder de liedjes. Wel zongen we uit 

volle borst mee met de samenzang: “Dank U voor deze Vastenavend….”. Het programma 

eindigde met een bekende medley met o.a. “Want er gaat niks boven Berrege”, Ei, lekkere 

dweil oe ist? En Nou zitte de boeren vandaag op een sleeke. 

 

 



Er waren geweldige optredens van de Ouderlienken Vermeule en Kost’n (karrekegemurmel). 

In 1996 hadden we een “Swaree Musicale” waar wij optraden als “Les Clochards de jardin 

d‘escaut”. Ofwel de clochards van de Scheldetuin. Verschillenden van ons gingen na het 

optreden nog dweilen in de stad en lieten het daar goed zien dat ze clochards waren. Elke 

vuilnisbak werd bestudeerd, totdat zelfs de politie eens kwam kijken wat die viezerik 

allemaal flikte. We hebben ontzettend veel gelachen. 

 

Elke jaar was er wel een optreden van Jacqueline Aertssen. Dat waren prachtige acts! Ik ben 

ook bij haar om verdere informatie geweest over de As’Ofavenden. Ik kreeg enkele mooie 

plakboeken mee. Daarin vond ik dat we zo’n vijf keer hebben meegedaan. Hieronder nog 

enkele foto’s.  

 

 

Om het niet te lang te maken heb ik het nu nog over de resterende jaren, waarin door 

Stichting Vastenavond onze medewerking werd gevraagd. 

1998: Het motto luidde “Krabbegat Ávestad!?” 

 

In de gedempte haven werd een paar decimeter water gepompt waardoor het echt leek 

alsof er weer sprake was van een echte haven. De Blauwe Schuit werd er in gelegd en de 

prins met heel zijn gevolg was hierbij aanwezig Er waren ontzettend veel toeschouwers. Wij 

werden gevraagd om onze medley van De Nieuwe ‘Ave daar te zingen. Hierna een foto uit de 

krant en nog een andere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze laatste, 

overigens 

passieve 

medewerking 

verleenden we 

tijdens het 

jubileum van 66 

jaar 

Vastenavend. 

Dit was een 

groots 

opgezette 

‘Ofavend in een 

grote loods van 

Meeus. We 

waren daarbij 

uitgenodigd onder het motto Dèèr mot op gezonge worden. Een bomvolle enorme hal, 

prachtig versierd, waarin iedereen een plaatsje op een tribune kreeg. Het was een waardig 

feest met veel samenzang, waarna we nog lekker daarbinnen gedweild hebben. 

Dit was het, wat mij betreft! Nogmaals: aanvullingen stellen we erg op prijs. 

AGGE MAR LEUT ET!  



Van Clemens 

 

Het kleine brave meisje 
 

Een aantal malen zongen we koorwerk van Francis Poulenc (1899-1963). Zo staan de ‘Quatre Petites 

Prières de Saint François d’Assise’ (Vier kleine gebeden van St. Franciscis van Assisië) uit 1948 en de 

‘Petites Voix, Cinq choers facile a capella pour 3 voix d’énfants sur les poésies de Madeleine LEY’ 

(Kleine stemmen, vijf gemakkelijke koorliedjes, a cappella, voor 3- stemmig kinderkoor naar de 

gedichten van Madeleine Ley) uit 1936 op ons repertoire. Enkele van die kinderliedjes zijn ‘La Petite 

Fille Sage’(Het kleine brave meisje) en ‘Le petit garçon malade’ (De kleine zieke jongen). 

Ik herinner mij dat we deze muziek zouden uitvoeren in een najaarsconcert in 2011, het jaar waarin 

Theeuw Ambagts overleed. Toen hadden René Buijs en ik de ondankbare taak bezoekers aan De 

Ontmoetingskerk van de afgelasting van dat concert, naar aanleiding van dit tragisch overlijden, op 

de hoogte te stellen. Een van de bezoekers, zo herinner ik mij, was van heinde en verre gekomen om 

onze uitvoering van koorwerken van Poulenc te kunnen beluisteren. Hij moest helaas, teleurgesteld, 

terugkeren...In elk geval werd mij duidelijk dat Fortissimo toch ook heel bijzondere muziek zong! 

 

Francis Poulenc was een internationaal beroemd 

componist. Hij is op 7 januari 1899 geboren in Parijs en 

overleed aldaar, door een fatale hartaanval, op 30 

januari 1963, uiteindelijk 64 jaar geworden. Hij was de 

enige zoon en enig kind van een diep religieuze vader en 

een meer wereldse artistieke moeder. Vader runde een 

fabriek voor geneesmiddelen. Moeder was een niet 

onverdienstelijk pianiste. Poulenc werd ook pianist, 

begon met lessen vanaf zijn vijfde jaar. Vader had 

bezwaren tegen een conservatoriumopleiding, Francis 

Poulenc moest gewoon naar de middelbare school 

(Lycée Condorcet). Moeder overleed toen hij 16 jaar oud 

was en twee jaar later stierf zijn vader. Francis Poulenc 

werd onder de hoede genomen door zijn leraar Viñes. 

De rest van zijn leven heeft in dienst gestaan van 

musiceren en componeren.  

Vanaf 1920 werd hij meer en meer bekend. Hij 

ontmoette bekende componisten uit die tijd (Alban 

Berg, Anton Webern, Schönberg) maar nam niets over 

van hun compositiestijl (het zogenaamde 

twaalftoonssysteem; ik vind die muziek, ondanks de vele moeite die ik heb gedaan, niet om aan te 

horen…) Poulenc was wars van allerlei wetten en systemen die het componeren zouden moeten 

dicteren. Hij pleitte juist voor het maken van muziek op grond van eigen gevoel en inspiratie. 

De muziek van Poulenc heeft twee kanten: enerzijds licht, frivool, speels, ‘behapbare’ melodieën; 

anderzijds diepreligieus, ernstig soms wat zwaarmoedig. Poulenc heeft van alles gecomponeerd: 

(korte) muziekstukken, concerten voor piano (bijvoorbeeld een concert voor twee piano’s, prachtig 

uitgevoerd door onder meer de gebroeders Jussen en op Spotify of Tidal te beluisteren), 

kamermuziek, symfonieën, missen, opera's. Poulenc zei hierover dat hij het ernstige, religieuze van 

zijn vader had en het speelse, frivole van zijn moeder. 



Er zijn nog andere mogelijke verbanden. Francis Poulenc was homoseksueel, heeft daarmee 

geworsteld en in zijn leven zijn drie relaties geweest die zijn uitgemond in levenslange 

vriendschappen. Ook heeft hij een kortstondige heteroseksuele relatie gehad (in 1946) met ene 

Fréderiqe Lebedeff waaruit een dochter voortkwam. Het kind is opgevoed zonder te weten wie haar 

vader was. Niettemin heeft Poulenc zijn bezittingen na zijn overlijden aan haar nagelaten. Poulenc 

was dikwijls langdurig depressief en is een keer, in 1954, wegens een ernstige ‘zenuwinzinking’ 

opgenomen geweest. 

 

Een keerpunt in zijn leven dat aanleiding was voor zijn diepreligieuze gerichtheid was het jaar 1936. In 

dat jaar verongelukte zijn collega Pierre-Octave Ferroud bij een ernstig auto-ongeluk, het slachtoffer 

is daarbij zelfs onthoofd. Daarnaast bezocht Francis Poulenc het plaatsje Rocamadour in de 

Dordogne. Naast een mooi toeristisch dorp tegen een bergwand was het een bedevaartplaats. Daar 

kreeg hij inspiratie voor de compositie ‘Litanies à la Vierge noire’ (Klaagzangen voor de bedroefde 

Maagd) voor vrouwenstemmen en orgel. 

 

Poulenc was in militaire dienst tijdens WO I en WO II. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945, na 

ontwapend te zijn door de Duitsers, is Poulenc blijven musiceren (hij was pianist en gaf veel recitals 

met zang) en componeren. In de gebruikte teksten liet hij hier en daar anti-Duitse geluiden horen. 

Na de oorlog, tot zijn overlijden in 1963, is hij blijven componeren (onder meer de opera Dialogues 

des Carmélites (gebaseerd op een verhaal van Gertrud von Le Fort over de martelaren van 

Compiègne, nonnen die tijdens de Franse revolutie werden onthoofd) en gaf concerten in Engeland 

en de Verenigde Staten. 

Er is nog veel meer over Poulenc te vertellen. Ik laat het hierbij. Wikipedia en YouTube bieden veel 

extra informatie. 

 

De muziek van Poulenc is toegankelijk, goed te beluisteren, rijk aan instrumentatie en origineel wat 

de melodieën betreft. Poulenc heeft nogal wat kritiek te verduren gehad op de ‘gemakkelijkheid, 

simpelheid en soms romantische inslag’ van zijn muziek. Ik persoonlijk ben het helemaal eens met 

zijn opvatting dat componeren uit je eigen invallen, inspiratie moet komen en niet kan worden 

gedicteerd door voorschriften en regels. Ik noemde al het strakke kader van het twaalftoonssysteem.  

Volgens mij is het eerste deel van de suite ‘Les Biches’ (de schatjes), uit 1923, het meest bekend. 

Andere bekende werken zijn het Orgel concert (uit 1938) de opera Dialogues de Carmélites (uit 

1957).  

Zijn componeerstijl zou vooral diatonisch zijn, simpel gezegd: uitgaande van de tonen van een 

toonladder met vermijding van halve tonen. Zouden die wel ‘meetellen’ dat zouden er veel 

chromatische toonreeksen in zijn muziek te vinden moeten zijn. De keuze voor diatonisch 

componeren levert relatief eenvoudige thema’s op. Maar de, op het eerste gezicht, eenvoud van 

melodie brengt hier en daar veel diepte en veel gevoel met zich mee. 

 

De koorwerken die wij zingen zijn eenvoudig qua melodieuze opzet, maar met veel diepgang 

(bijvoorbeeld de Quatre Petites Prières). Ik heb niet alle koorwerken beluisterd maar mogelijk zijn er 

koorwerken in opera’s en/of andere vocale werken te vinden die zingbaar zijn voor ons al of niet 

samen met Mea Dulcea. Iets voor de muziekcommissie om later eens over te buigen? 

Ik sluit af met een dromerige regel uit ‘La petite fille sage’: 

...elle va s’ásseoir sur la pierre usée pour voir l’etoile du soir… 

...zij gaat op de versleten steen zitten om naar de avondster te kijken... 



Van Fred 
 
Het is nu februari. Als we even niet opletten is het alweer maart. In maart beginnen sommige 
amfibieën zich alweer te roeren. Daarom ga ik er nu een stukje over schrijven.  
 
We gaan het hebben over kikkers en padden. En, daar gaan we weer, niet alle beestjes die “pad” in 
de naam hebben, zijn familie van elkaar.  
 
Gewone pad 

Eerst vertel ik iets over kikkers 
en padden in zijn 
algemeenheid. De salamanders 
laat ik even voor wat ze zijn. 
De huid van amfibieën, dus 
ook van kikkers en padden, is 
erg dun. Water kan er 
gemakkelijk doorheen dringen. 
Daarom droogt een amfibie in 
een droge omgeving snel uit.  
 
Water kan door de huid naar 
binnen en ook naar buiten. Het 
is waarschijnlijk dat amfibieën 
niet drinken. Een kikker die je 
in uitgedroogde toestand vindt 

en in het water zet, neemt in een uur meer dan 50 gram in gewicht toe.  
De huid is voorzien van een groot aantal kliertjes die slijm produceren; soms is dit slijm giftig. Niet 
voor de mens, of in te kleine hoeveelheden. Anders zouden er al heel wat kinderen aan kikker- of 
paddenvergiftiging gestorven zijn! 
 
In de huid liggen ook kleurstofcellen, die verschillende kleuren bevatten. Amfibieën kunnen van kleur 
veranderen, zich qua kleur aanpassen aan de omgeving. Maar ook temperatuur en geslachtelijke 
opwinding, waarover later meer, kunnen de kleur beïnvloeden. Hoe die kleurverandering tot stand 
komt, voert hier te ver.  
 
Voor de ademhaling is de huid van grote betekenis. Er stroomt veel bloed door de dunne huid. 
Zuurstof uit het water of uit de lucht wordt direct via de huid opgenomen. Maar de beestjes hebben 
óók longen.  
Veel soorten kruipen in de modder om te overwinteren; ze houden winterslaap. Dan werken de 

longen niet en geschiedt ademhaling 
alleen door de huid. 
 
Meerkikker. Deze kwam te vroeg uit de 
winterslaap 
 
In het voorjaar, als de stofwisseling weer 
op gang komt voldoet ademhaling door 
de huid niet meer en moet het dier van 
tijd tot tijd boven komen om lucht te 
happen.  
 



Hij hoeft dat niet vaak te doen, want in tegenstelling tot wat bij de mens het geval is, kan een amfibie 
zijn zuurstof nagenoeg geheel opgebruiken alvorens er weer ademgehaald moet worden.  
 
De ademhaling op zich verloopt ook bijzonder. Heel kort: het beest ademt door de neus door de 
mondholte te vergroten. De neus sluit daarna af als een ventiel en door een slikbeweging gaat de 
lucht naar de longen.  
 
De nieren van amfibieën zijn erg goed ontwikkeld. Het beest heeft zout nodig. En omdat er in zoet 
water weinig zout zit worden er enorme hoeveelheden water door het dier opgenomen en via de 
nieren weer uitgescheiden. Als de nieren niet goed werken zwellen de dieren op en gaan ze dood.  
 
De zintuigen zijn geen van alle echt goed ontwikkeld. Amfibieën kunnen onder water ruiken. Kikkers 
hebben een redelijk gehoororgaan. Als er één begint te kwaken vallen de andere dadelijk in. Alléén 
de mannetjes kwaken. Ze lokken daarmee de wijfjes, vandaar dat de concerten in de paartijd plaats 
hebben. De wijfjes horen de mannen wel 20m ver en ze horen ook uit welke richting het geluid komt.  
 
Het is moeilijk om kikkers op de oever te verrassen. ze springen al voordat je ze ziet in het water. Het 
is nog onduidelijk of ze je aan horen komen, of komt het door het trillen van de grond? Het staat in 
ieder geval vast dat kwaken niet als waarschuwingssignaal dient. 
 
De ogen zijn redelijk goed ontwikkeld. 
Toch reageren ze bijna nooit op niet-
bewegende voorwerpen.  
En ze zien ook niet goed waar ze naar 
happen, ze reageren op alles wat 
beweegt en niet te groot is. 
Amfibieën hebben ook een geheugen. 
In een doolhof duurt het wel honderd 
keer voordat ze de juiste route hebben 
onthouden. Maar dan onthouden ze de 
route goed, want na een maand loopt 
hij feilloos de goede.  
 
 
Misschien ga ik het in een volgende aflevering eens over de voortplanting van amfibieën hebben. 
Heel erg interessant, maar minstens een paar A4tjes waard. 
 
We gaan nu verder met de zogenaamde “echte” kikkers. Dus niet de boomkikkers, padden en 
salamanders.  
Vroeger hield men het op de groene kikker, de bruine kikker en de heikikker. Tegenwoordig zijn 
groene kikkers onderverdeeld in Poelkikker of Kleine Groene kikker, De Middelste Groene kikker en 
de Meerkikker. De Meerkikker is de grootste met 18 cm.   
Groene kikkers hebben wijd uit elkaar staande ogen met een donkere vlek erachter. De Heikikker lijkt 
wel wat op de Bruine kikker, maar onderscheidt zich door een brede lichte rugstreep. 
       
 
 
 
 
 
 
 



Poelkikker 
Waarschijnlijk is de Middelste 
Groene Kikker een kruising tussen 
de Poelkikker en de Meerkikker en 
een soort in wording.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik ga nu verder over de Heikikker, want die begint zich in maart voort te planten. 
     De Heikikker 
In de paartijd is het verschil tussen de 
Bruine Kikker en de Heikikker, althans 
waar het de mannen betreft, 
overduidelijk. Ze worden blauw. Niet 
van de kou, maar door de 
pigmentcellen met blauwe kleurstof 
in de huid die door de paringsdrift de 
grootste hoeveelheid kleurstof 
afscheiden.  
De naam zegt het al: je moet dus 
begin maart in de hei zijn om ze te 
zien. Ze zitten in de vennen en leggen 
eieren (dril) in ondiepe plassen. Je 
kunt de dril heel goed zien. Maar 
voordat het zover is, moeten ze 
paren.  

 
De Bruine kikker 
 
De mannetjes produceren een totaal 
afwijkend geluid. Het is moeilijk te 
omschrijven, maar als je het eenmaal hebt 
gehoord is het onmiskenbaar.  Als ze 
eenmaal een vrouwtje hebben gevonden 
om mee te paren kruipen de mannen, zoals 
alle kikkers en padden op de rug van het 
vrouwtje en houden dat behoorlijk lang 
vol. 
 



In De Nol zitten duizenden Heikikkers en ook in het Stappersven, de Putse Moer en de Kortenhoeff 
kun je ze aantreffen.  
Maar voor mijn fotorondes door het Grenspark, waar ik al eerder over geschreven heb, ga ik in het 
voorjaar dwars door De Nol. Heel voorzichtig, niet alleen omdat het daar erg nat is en er adders 
zitten, maar ook om de kikkers te horen. Als ik ze hoor stop ik en ga zitten, want als ze de 
aanwezigheid van een mens bespeuren houdt het geluid plotseling op. Maar als ik geluk heb, is het 
volop genieten. Al die kikkers brengen een kakofonisch geluid voort, vergelijkbaar met een 
bubbelbad. Als je daar wel eens in gezeten hebt en je hoofd tot aan je oren onder water hebt 
gehouden: dát geluid, maar dan 100 keer mooier.  
 
Het fotograferen van kikkers is niet gemakkelijk. Ze zijn al lang weg of houden zich gedeisd als ze 
mensen horen, zien of voelen.  
Poelkikkers in je eigen vijver zijn het makkelijkst te benaderen en als je heel voorzichtig bent en 
steeds iets dichterbij komt kun je ze ook van dichtbij fotograferen. Als je eenmaal in die positie bent 
gaan ze ook niet snel meer weg. 
De Bruine kikker is wat simpeler te benaderen, want die zie je regelmatig rondspringen. Je kunt ze 
dan ook wel pakken.  
 
De Heikikker is een stuk moeilijker. Je kunt hem alleen in maart goed herkennen aan geluid en kleur, 
maar je moet geluk hebben wil je ze horen én er ook nog dicht genoeg bij kunnen komen om een 
foto te maken. 
 

Geen winterslaap 
En geen schaatsenrijder…. 
  



Van Bas 
 
Gelukkig , KOORonaNIEUWS viel weer op de mat.  
 
Het verhaal van Fred met als titel “De Schaatsenrijder” bracht mijn eigen schaatsenrijder in mijn 
gedachten naar boven. Ik pikte er meteen de volgende zin van Fred uit:  
 
 “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 proef, maar ik kan het mis hebben natuurlijk, dat Fred geen schaatsenrijder is. Ik hoor het wel als ik 
hem onderschat. Maar het was wel even echt winter zeg, afgelopen weekend. Beetje vriezen en ijs 
van wel 20 millimeter dik!! En ja hoor, de mensen die wel op wonderlijke wijze en op nog 
wonderlijker ijzers wel over gestold water willen bewegen, kwamen uit hun holletje gekropen. De 
ANP fotograaf Anton Kappers maakte er foto’s van en die stonden vanochtend, 1 februari 2021, in de 
krant. En ik? Ik werd daardoor op het spoor gezet van …. Ik, als schaatsenrijder. En nog wat meer! 
 
 In mijn gedachten ging ik weer terug naar de eerste jaren na de oorlog. Een heel eind buiten 
de stad en zeker ver weg van ’t Fort, was er tijdens die oorlog een tankgracht oftewel “de tankval” 
gegraven. Na een flinke vorstperiode nam ons vader mijn broer Kees en mij mee naar die tankval. 
Waarschijnlijk te voet, denk ik. 
 Lourdesplein…….. Prins Bernhardlaan…… Antwerpsestraatweg….. bij slagerij van de Borgt 
rechtsaf de Klassiestraat (sorry, de Glacisstraat) in ….. en over het koolaspad naar d’n overweg bij 
Wachtpost 13.  
De heuvel op naar de Balsebaan.  
Langs de parfumeriefabriek van 
Kleinkramer  
en aan de overkant  
het woonwagenkamp …………………….… 
(tekening Fons Gieles uit 1950) 
 
 
 
 
en zo waren we al de stad uit.  
 

Daar lag de ijsvlakte.  
Midden in de landerijen van toen. 
 
  ………. Een paar jaar later zag 

dat er vanuit de lucht zo uit.  
 Voor de puzzelaars onder ons…  
 dit is een foto van ongeveer 1967 

èn als kleine aanwijzing:   
 helemaal rechts onderin ligt, jawel, 

de tankval 
 
 
 



Mijn schaatsen hingen aan de veters rond m’n nek.  
 
 
 
Op een rauwe en koude berg zand gezeten, heb ik de schaatsen  
ondergebonden.  
 
 
 
 
Dat heeft er waarschijnlijk heel anders uitgezien dan het 
onderstaande plaatje van bovengenoemde Anton Kappers 
uit de krant van 1 februari j.l. 
 

 
  
 
 
 Ik stapte het gestolde water op……. 
 
 liep op wonderlijke wijze 5 of 6 passen…… 

 
 de schaatsen zaten naast mijn schoenen…. 

 

 de moed zakte in mijn schoenen…. 

 

 Ik heb nooit meer geschaatst. 

 
 

 

 

 

 

Dit is ook de tankval, 

maar toen al als 

“Vijverberg” in de wijk 

opgenomen. 

Waarschijnlijk al jaren 

70, want op de 

achtergrond staan al 3 

Wilmaflats. 

 

 

De fotograaf stond bij de Wouwsestraatweg  

en ziet voor zich enkele personen die “op wonderlijke wijze enz. enz. enz. ….” 

Ik herken niemand, maar ik sta er zeker niet bij. 

 

Als er heden ten dage op deze plaats een foto gemaakt zou worden, zou het appartementencomplex 

waarin wij wonen er ook op staan. Dikwijls sta ik voor het raam of op het balkon en zie dan soms hele 



fraaie wolkenluchten. Een enkele keer stuurde ik al 

eens zo’n bijzonder plaatje naar jullie en als afsluiting 

van mijn “schaatsenrijders” bijdrage een paar 

toepasselijke plaatjes. 

Midden in mijn beeld staat de kerncentrale van Doel. 

Als de Belgen hun friture aanzetten, hebben zij 

stroom nodig en Doel levert. Dan gaan de koeltorens 

hun stoom afblazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bas 


