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Van René 
 

Hier een puzzeltje voor iedereen : 
  
Het heeft te maken met een van onze koorreizen. 
Wie weet waar dit is en kan daar meer over vertellen? 
 

 
 
 
Groeten, 
René 
 
 
 
 
 

 



Van Cees 
 

Ik zou zo gére nog ’n kirke 
Jaren geleden ,onze Piet zou 50 worden. 

Het was ’n traditie in de familie dat op die zo’n belangrijke dag een liedje zou worden gezongen ter 

ere van de jarige. Het was dus ook aan mij om voor mijn jongere broertje een liedje te maken. 

Ik ben geen schrijver en al zeker geen tekstschrijver dus was ik al meer dan een half jaar daarvoor 

mezelf suf aan het piekeren over een melodie en het belangrijkste: een tekst. 

Tot op een dag, ik was in de auto onderweg naar een klant die weer eens een probleem had met zijn 

copieer machine ,maar dat ter zijde, dat ik een liedje hoorde op radio Brabant en dat ik dacht dat is 

best leuk. 

S ’avonds thuis onder het eten zei Joke ineens: “ik heb vandaag ’n liedje gehoord op radio Brabant en 

dat lijkt mij wel leuk”, ik zei: “ ik ook”, dus ik neuriede de melodie zo’n beetje en het bleek hetzelfde 

te zijn . 

Het liedje was getiteld “ik zou zo gére nog ’n kirke “  

Dus naar de redactie van radio Brabant met de vraag wie dat nummer zong en waar dat het vandaan 

kwam.Na een paar keer heen en weer bellen waren we er achter, het was het “Boekels kwartierke” 

uit Boekel. Gebeld naar een platenzaak in Boekel en jawel die kende de band en ook het nummer. 

Ze konden het voor mij bestellen maar ik moest er wel zelf om komen. 

Dus Joke en ik op een zaterdag naar Boekel om dat plaatje op te halen en met een toeristische route 

waren we daar een hele dag mee zoet. 

Nu de tekst nog. Na best wel lang nadenken kwam ik op het idee om een liedje te maken over onze 

tijd als misdienaar in het klooster van de nonnen in de Bernadettestraat. Ik heb het gezongen op Piet 

z’n vijftigste verjaardag in vol ornaat. Een wierookvat geleend van Jan de Boer, kooltjes, wierook, 

toog en superplie van broeder 

Nico. Heel het huis stond blauw 

van de rook en de lucht van 

wierook. De reactie van Piet was: 

“het heeft niets van doen met 50 

jaar of Abraham maar het is een 

stik leuk liedje”. Jaren later, in 

2006, hebben we dat samen 

gezongen tussen de 

schuifdeuren. Ik was het eigenlijk 

al vergeten tot ik twee weken 

geleden een stukje terug zag bij 

de herhaling van 33 jaar 

schuifdeuren  

Ik werd toen een beetje 

emotioneel en dacht toen gelijk 

aan ons koor Fortissimo: 

 

 

Ik zou zo gére nog 

’n kirke 

 



 
 
Van Ad (Tekst van een stadsgids) 
 

Stadjesgids 
Lege straten en pleinen, gesloten kroegen, geen muziekkapel en monumenten met een dichte deur. 
Alles staat al bijna een jaar lang haaks op wat we eigenlijk zo graag zien maar mijn optimistische aard 
zegt dat het allemaal wel goed zal komen: ‘MILLE PERICULIS SUPERSUM’ is en blijft het credo. 
Zo’n lege, verlaten en zelfs wat desolate stad biedt dan wel de gelegenheid eens op een andere 
manier te kijken en mezelf af te vragen of ‘stad’ wel het juiste woord is. Zou de verkleinvorm ‘stadje’ 
eigenlijk niet veel passender zijn? De Grote Markt is qua afmetingen relatief groot en de gebouwen 
die het omringen ogen na eeuwen nog altijd imposant en voornaam, maar staand op het midden van 
de Grote Markt voel ik geen afstand maar juist iets intiem en beslotens. Een oostenwind die venijnig 
door het spinnenweb van smalle straatjes haar koude winterlucht naar het plein jaagt wordt altijd 
weer gecompenseerd door de warmte die wordt uitgestraald door het stadhuis, De Draak, De Maagd 
en de kroegen, zelfs als deze allemaal gesloten zijn. Een dorpsgevoel in de stad… 
Dit gevoel wordt versterkt door de voelbare en zichtbare aanwezigheid van de Vastenavendperiode, 
zelfs in deze tijden van een ongrijpbaar lijkend virus. Het oude en bourgondische volksfeest dat zo 
diep in het DNA van de oude garnizoensplaats zit geworteld laat zien dat het sterker is dan het virus. 
Ook deze strijd heeft het garnizoen gewonnen al betreft het hier een ander soort vijand. 
Vastenavend zal worden gevierd! Desnoods op aangepaste wijze! Een veilig en onschendbaar gevoel 
van een hechte gemeenschap… 

De dagelijkse bezigheden van het 
gemeentebestuur waar iedereen een 
mening over lijkt te hebben, zeker in 
tijden van financiële crisis, zou volgens 
elke rechtgeaarde Bergenaar de 
opening van het NOS-journaal moeten 
zijn. Het zegt iets over de betrokkenheid 
van de inwoners. Hoe ander is het 15 
km verderop? Waar nooit iets gezegd of 
geschreven wordt over het 
gemeentebestuur om de simpele reden 
dat geen mens iets interesseert wat er 
gebeurt. Een gevoel van harmonie en 
betrokkenheid… 
En als we dan hopelijk komende zomer 
alles weer langzamerhand bij het oude 
kunnen oppakken vertellen we weer de 
verhalen van weleer. Verhalen die 
gevoel van het dorpse, veiligheid en 
onschendbaarheid en harmonie 
vertellen, vertaald in zaken die zich in 
andere periodes hebben afgespeeld. 
Staand op de Peperbus laten we de 

bezoekers het lieve en aandoenlijke gekronkel van de smalle straatjes zien, het ingestrate 
stadswapen op de markt dat zich laat omringen door het geroezemoes van de volle terrassen. Dan 
mogen de gidsen van SBM hun geliefde bezigheid weer oppakken en zijn we weer stadjesgids ! 
Gids van het stadje Bergen op Zoom !!  
 
 



 
 
Van Fred 

 

Voor deze aflevering gaan we wat verder van huis. Pakweg 410 km naar het zuiden, het Lac du Der-

Chantecoq. 

In mijn verhaal over de beuk heb ik het bos met treurbeuken van Vitry genoemd. Dat ligt op de route 

naar van het Lac du Der. En zo relatief dicht bij huis zijn er tal van mooie steden en dorpen in het 

noorden van Frankrijk. Ideaal voor een weekje weg.  

Als je naar het Lac du Der wil, kun je dat wat mij betreft het beste eind februari/begin maart of 

oktober/november doen.  

 

Ik ga nooit ergens kijken als er ergens een 

bijzondere vogel of ander beest gesignaleerd 

wordt. Er zijn mensen die alle apps in de 

gaten houden en op pad gaan als er iets 

bijzonders te zien valt.  

Vorig jaar was dit het geval in de 

Noordpolder van Ossendrecht. Er was daar 

een zeer zeldzame Kleinst Waterhoen (zo 

heet hij) gezien. Op een plek waar je normaal 

geen kip ziet, stonden nu tientallen auto’s en 

nog veel meer mensen. Mensen met 

telescopen en camera’s met enorme 

telelenzen. Brrrr… de mensen met de langste 

lens gaan gewoon voor je neus staan als je 

een kortere hebt. 

 

Afijn, in 2011 had ik zoveel verhalen over het 

Lac du Der gehoord dat wij afreisden om het 

wonder te aanschouwen en een te horen. 

Het wonder is de Kraanvogel.  

 

Eerst even iets over het Lac du Der-

Chantecoq. “Der” is het Keltische woord voor 

Eik. In de omgeving zijn volop bossen met zomereiken, die hier van oudsher zijn geplant voor de 

bouw van vakwerkgebouwen. Niet alleen huizen, ook bijvoorbeeld kerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chantecoq staat voor een dorp dat er niet meer is. Het meer is namelijk een stuwmeer dat het water 

van de Marne opvangt. Door de aanleg van het meer zijn, naast Chantecoq nóg twee dorpen 

verdwenen. En een heleboel bossen en landbouwgrond, maar daar maken ze in Frankrijk niet al te 

veel woorden over vuil. Zelfs in de jaren 70 van de vorige eeuw niet, want in 1974 was het stuwmeer 

klaar. Een stuwmeer van 4800 ha! Drinkwatervoorziening? Elektriciteitscentrales? Niet in de eerste 

plaats. De Marne komt uit in de Seine en de Seine stroomt door Parijs. Bijna elke winter stonden daar 

de kades, waar veel wegen op liggen, onder water. Dit ontregelde het verkeer zodanig dat werd 

besloten het meer aan te leggen. Hierdoor kan de hoeveelheid water in de Seine gereguleerd 

worden. 

Deze winter zien we dat dit niet altijd overstromingen voorkomt. 

 

Zo’n enorme plas water trekt natuurlijk honderdduizenden vogels en wel 200 verschillende soorten. 

De Kraanvogel heeft dit meer ontdekt. Niet om te broeden, maar om te foerageren tijdens de 

vogeltrek. 

De Kraanvogels broeden in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen, vooral in Noord Europa en 

Rusland. Hij heeft wel ruimte en rust nodig en daarom was de kraanvogel in Nederland geen 

broedvogel meer. Maar in 2001, na eeuwen afwezigheid is hij terug in Nederland, namelijk in het 

Fochteloërveen, waar wij hem deze zomer gehoord hebben. Er zijn nog een paar broedplaatsen in 

Nederland. De populatie breidt zich uit in westelijke richting vanuit Duitsland.  

Kraanvogels overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. 

In Nederland foerageren ze ook wel. Boven het Markiezaatsmeer worden ze regelmatig 

waargenomen en ze zullen daar ook wel ergens landen. In ieder geval ook in de Peel en het 

Dwingelderveld. Ik heb ze zelf boven het Markiezaat gezien en één in de Maatjes onder Achtmaal. 

Hun geluid is onmiskenbaar: een trompetterend geluid. Dus als je dit coronajaar tijdens vastenavond 

een trompetterend geluid hoort is het geen feestganger, maar een Kraanvogel. 

 

Kraanvogels zijn grote vogels, een stuk groter nog dan een zilverreiger. Ze zijn blauwgrijs van kleur, 

hebben wit en zwart aan de kop en een rode naakte huid bovenop de kop.  

Hij vliegt met gestrekte hals. De balts is een lust voor het oog. De vogels dansen en maken sprongen. 

Kraanvogels zijn omnivoren. Ze eten plantaardig 

materiaal en vooral in het broedseizoen ook 

insecten. 

De doortrekkende kraanvogels broeden in 

Scandinavië. De voorjaarstrek is eind 

februari/begin maart, de najaarstrek 

oktober/november. Dán moeten we dus naar 

het Lac du Der. Wij waren er in maart, eigenlijk 

aan de late kant. 

Een volle week, waarin we de hele omgeving 

hebben verkend én uiteraard bij het Lac du Der 

zijn geweest. 

 



De eerste avond dat wij bij 

het meer waren was het 

kraakhelder. In de lucht 

zagen wij duizenden 

kraanvogels die langzaam 

cirkelend naar beneden 

kwamen en op de ondiepe 

delen van het meer 

landden. Wat een belevenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende ochtend in het 

donker, zijn we weer naar het 

meer gegaan. We stonden te 

wachten en wat men ons 

voorspeld had, gebeurde ook. 

Op een gegeven moment 

hoorden we trompetteren. 

Het zwol aan en toen het licht 

begon te worden kwamen de 

vogels op de wieken en vlogen 

over ons heen. Duizenden 

trompetters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De vogels vliegen deels weg om verder te trekken en deels om te gaan foerageren op de omliggende 

velden.  

Vogelaars tellen soms wel 40.000 vogels op één ochtend. In de wijde omgeving kun je kraanvogels op 

de akkers zien.  

 

Er werd natuurlijk, in de ogen van de boeren, veel schade aangericht. Nu zijn er flinke lappen grond 

door de overheid aangekocht en veel boeren krijgen subsidie.  

Er is een vereniging die zich inzet voor de bescherming van de biotoop en de vogels. En er zijn 

natuurlijk mensen die dankbaar gebruik maken va de situatie. Die verhuren hun (arbeiders) woninkje 

in het veld aan vogelaars, vlakbij een akker waar de vogels gegarandeerd op landen. Je zou ze vanuit 

bed kunnen fotograferen. Dat scheelt een hoop koude. 

 

En dan gebeurt er iets aparts. Wij zijn op een avond niet naar het meer gegaan en hebben geen 

vogels binnen zien komen. De volgende ochtend in alle vroegte waren wij weer bij het meer. We 

wachtten tot het licht werd en zoals altijd: dat werd het. Terwijl wij de eerste keer een oorverdovend 

getrompetter hoorden en duizenden vogels opvlogen, was er nu doodse stil en geen enkele vogel 

vloog op. Op de akkers in de omgeving: geen enkele Kraanvogel. 

Navraag leerde dat dit wonder zich twee keer per jaar voltrekt. 

 

Een mooi fenomeen, vogeltrek. Misschien dat ik daar een volgende keer eens iets over schrijf.  



Van Clemens 

 

Kwakzalverij 
 

Toen ik in 2005 lid werd van Fortissimo – het was als de dag van gisteren – studeerden we het 

nummer ‘Turba exultantium’ van Arnold Kempkens in. Met dit nummer behaalden we succes tijdens 

een korenfestival in Loosbroek. Ik herinner mij een gezellige bustocht, heen en weer, met veel 

gezang en plezier.  

De gezongen tekst zou van Tacitus zijn, althans volgens onze partituur, een stuk uit een parabel over 

de ontmaskering van een kwakzalver en de daarop volgende volkswoede. Helaas is dit werk in onze 

vergetelheid geraakt. Ik vond het boeiende koormuziek met een heel eigen karakter en muzikale 

expressie. Maar ja, smaken verschillen nu eenmaal… 

 

Voor KOORonaNIEUWS ben ik me wat gaan verdiepen in Arnold Kempkens en ik kan jullie zeggen: 

dat wat niet eenvoudig. Er is binnen internet weinig over hem te vinden en nog minder over zijn – 

toch niet onaanzienlijke – lijst composities. Maar ik kwam problemen tegen die ik graag met jullie wil 

delen en mogelijk kunnen jullie – of bekenden van jullie – oplossingen geven. 

 

De problemen hebben vooral met de tekst te maken. Zo zou 

‘Turba exultantium’ deel uitmaken van drie werken die 

‘Parabulum’ heten. In mijn Latijns woordenboek komt dit 

woord niet voor en wanneer ik woordenboeken op internet 

raadpleeg krijg ik steeds het antwoord dat dit woord niet kan 

worden vertaald in het Nederlands. Bij een afbeelding van een 

platenhoes voor een grammofoonplaat met werk van 

Kempkens wordt ‘parabulum’ vertaald als ‘parabels’. Maar ook 

wanneer ik probeer “parabel’ (gelijkenis) in het Latijn te 

vertalen krijg ik nul op het rekest. Wie lost dit raadsel voor mij 

op? 

 

Een tweede probleem is de auteur van de tekst. In onze partituur wordt Tacitus genoemd. Bij 

afbeeldingen van platenhoezen en verwijzingen naar bladmuziek wordt de auteur Tacitus Remigius 

genoemd. Hij zou in ongeveer 76 A.D. geleefd hebben. Wanneer ik werk van Tacitus (ca. 56 – 117 

A.D.) de bekende Romeinse historicus, onderzoek kom ik nergens parabels tegen. Ik kan niet anders 

concluderen dat Tacitus en Tacitus Remigius verschillende personen zijn. Maar ik heb niets kunnen 

vinden over Tacitus Remigius. Mogelijk kan iemand van jullie, of bekenden van jullie, licht op deze 

zaak werpen. 

 

Over Arnold Kempkens heb ik wat meer kunnen vinden, met 

name uit herdenkingen na zijn overlijden. Hij is geboren op 4 

december 1923 in Duisburg (D.) en hij overleed in Mühlheim 

(D.) op 10 januari 2001, 77 jaar oud. Hij zou opgeleid zijn aan de 

‘Staatliche Hochschule für Musik’ in Keulen (D.) Over zijn 

(vroege) jeugd en privéleven heb ik niets kunnen vinden. Ook 

niet over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zou in 

1940 toch 17 jaar zijn geweest en op de een of andere manier 

bij Duitse oorlogshandelingen betrokken. Er wordt daar in zijn 

‘in memoriam’ niets over vermeld. Wel dat hij ná 1945 als dirigent in Braunsweig (D.) werkzaam was.  



In 1956 zou hij zijn studie dirigeren en componeren hebben afgerond. Van 1960 tot 1980 was hij als 

docent verbonden aan de ‘Staatliche Hochschule für Musik Rheinland’ te Düsseldorf (D.) 

 

Zijn compositie-oeuvre omvat twee balletten, een symfonie, elf muziekstukken voor orkest, één 

vijfdelige mis en meer dan vijftig liederen/koorwerken. Kempkens was een bekend en gevierd 

koordirigent. Hij gaf leiding aan concertkoren te Essen (D.), Solingen (D.) en Oberhausen (D.). 

Bij zijn 25-jarig jubileum als koordirigent ontving hij de Zilveren Speld van het Duitse Zangersverbond. 

In 1990 ontving hij de Gouden Speld bij zijn 40-jarig jubileum! 

Arnold Kempkens maakte met zijn concertkoren reizen naar Canada, U.K., Oostenrijk, Zuid-Afrika, 

Finland, Polen, Italië en Tsjechië. 

Voor zijn werk ontving hij in 1978 het ‘Bundesverdienstkreuz am Bande’.  

 

Ik heb en paar koorwerken van hem beluisterd . De streamingsdienst Spotify biedt geen werken van 

hem, Tidal een drietal. YouTube biedt vele uitvoeringen van allerlei (voornamelijk Duitse) 

mannenkoren. In het algemeen vond ik de muziek weinig indrukwekkend, hier en daar een beetje 

‘gemakkelijk’ met een licht romantische inslag. Wat een contrast met ‘turba exultantium’ (overigens 

niet te vinden op YouTube!?) dat toch een heel onorthodox, expressief koorwerk is! Maar goed, dit 

zijn mijn woorden, jullie kunnen er natuurlijk heel anders over denken en nogmaals: smaken 

verschillen... 

 


