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Van René 
 

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

 
 
Van Robert: 
 
De achtergrond van de foto van Rene staat me nog helder voor de geest. Het tafereel speelt zich af in 
Zuid-Engeland, tijdens één van onze koorreizen.  In mijn grenzeloos enthousiasme om de gelede bus 
zo dicht mogelijk bij de bestemming te krijgen stuurde ik de bus een weg in die blijkbaar als laatste 
bocht een meer dan haakse bocht maakte. Blijkbaar met overtuiging. Ik was van de organisatie. Ik 
kende immers de weg, Het ging prima.  ik was daar namelijk een keer geweest, maar... had niet meer 
op mijn netvlies staan dat mijn Toyota 1000 aanmerkelijk kleiner was dan een gelede bus van 18 
meter. Een Toyota 1000 stuurt wat makkelijker door de bocht van een gelede bus. Het resultaat is 
bekend. De bus liep vast in de bocht, iedereen moest uitstappen en de bus heeft aan aantal 
kilometers achteruit bergop moeten rijden. Volgens mij was de chauffeur er niet echt gelukkig mee. 
Ondanks het wat miezerige weer was het toch een mooi bezoek aan het pittoreske dorpje aan zee. 
 
 
 
 



Van Wim: 
 
Even een reactie op de foto van René. Ik herinner me deze bocht nog wel. Het is de laatste scherpe 
bocht voordat je het stadje Boscastle binnenrijdt. Juist in die bocht kwam de grote harmonica- bus die 
ons naar Looe en Tintagel had gebracht vast te zitten. De vrouwen zijn te voet doorgelopen naar 
Boscastle en de mannen hielpen de chauffeur om enkele kilometers achteruit de helling optie rijden 
tegen alle verkeer in. Het was een knap staaltje stuurmanskunst van onze chauffeur. Zijn naam ben ik 
vergeten. Het was ook de reis met het concert van de vrouwen van het Liskeard Choir waarvan Piet 
niet zo lang geleden wat filmpjes heeft opgestuurd. Rinus Musters zong in het concert in de kerk daar 
de solo van de spiritual “ Ride the Chariot “.  Tijdens die reis bezochten we ook Jamaica Inn! Het was 
ook de reis waarin Ben en ik het Coast Path ontdekten waar we de zomer daarna over wandelden. 
 
 
Van Daniël: 
 
In antwoord van de vraag van René . 
Ik heb vorig jaar een film gezien van de reis naar Engeland van Piet Coppens waarin de bus vast zat in 
een bocht  zou dat deze bocht kunnen zijn.  
 
 
Van Clemens 
 

De Kerle 
 

In 2008 vierde Fortissimo haar 50-jarig bestaan. In het kader van een koorreis voor die gelegenheid 

maakten we een bustocht door het Vlaamse land met een slotconcert in het Zeeuws-Vlaamse 

Aardenburg, We zongen op een oorlogskerkhof met slachtoffers uit WOI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijk evenement was het opluisteren van een mis in de St. Gilliskerk te Brugge. Daar zongen 

wij de mis ‘Regina Coeli’ (koningin van de hemel) van Jacobus de Kerle (1531- 1591). Ik heb helaas 

geen portret van hem kunnen vinden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit werk hoort bij muziek uit de Frans-Vlaamse school. Andere musicologen spreken liever over de 

Nederlandse school of Vlaamse school. Dit alles lijkt afhankelijk van waar zij wonen. De muziek van 

De Kerle heeft invloeden van Josquin des Prez, Adriaen Willaert, Palestrina allemaal tijdgenoten van 

hem en belangrijke componisten uit de renaissancetijd.  

 

Tijdens mijn vroegere 

geschiedenislessen werd mij geleerd 

dat de ‘Renaissance’ een 

afgebakende periode in de 

(kunst)geschiedenis is, van ongeveer 

1400 – 1600 A.D. Tegenwoordig 

stellen historici dat wat tot de 

renaissance wordt gerekend (zoals 

onder meer centraal stellen van het 

individu, ideeën over het heelal) al 

jaren eerder, in wat wij de 

middeleeuwen noemen, aanwezig 

was. Op veel vlakken is de 

zogenaamde renaissanceperiode 

gewoon een voortzetting van wat er 

al eerder borrelde. Ik durf te stellen 

dat wat er nu zoal wordt geschreven 

op onder meer natuurkundig of 

filosofisch vlak wortels heeft in de 

renaissancetijd en soms in de 

oudheid (denk aan de deeltjesleer 

van Democritus en Epicurus). 

 

 



Verder is het zo dat maatschappelijke factoren het mogelijk maakten te werken en experimenteren 

met allerlei kunstvormen. Italië bestond rond 1400 uit losse staatjes en steden die door rijke families 

werden bestuurd. Naast al de oorlogen en oorlogjes die werden gevoerd waren er perioden van 

vrede en economische bloei. Veel rijke families ondersteunden – ook als statussymbool – allerlei 

kunstenaars (met name schilders en beeldhouwers) bij de uitoefening van hun ambacht en gaven 

ruime honoraria voor geleverd werk. In landen buiten Italië, waar keizers en koningen de scepter 

zwaaiden, was dat anders. Mensen, dus ook kunstenaars, leefden daar in een strakker korset. 

 

Een andere belangrijke werkgever voor kunstenaars was de kerk. Dit was in jaren daarvoor ook al het 

geval maar toch is het van belang is het volgende te vermelden. Kunstenaars in middeleeuwse 

perioden werkten niet aan persoonsgebonden ‘naambekendheid’ – immers men werkte in dienst van 

God – terwijl dat in perioden later wél het geval was, kunst was er voor de mensen en de kunstenaar 

verlangde bewondering en respect. Zo werden bijvoorbeeld schilderijen gesigneerd wat in de 

middeleeuwen niet of nauwelijks voorkwam. Dit betekent niet dat religieuze kunst daarmee ophield 

te bestaan, integendeel zelfs. De meeste kunstenaars werkten op ‘geestelijke’ en ‘wereldlijke’ 

vlakken tegelijk. Ik zal in dit stuk niet ingaan op beeldende kunst en literatuur, wel op muziek. 

 

Waar in de beeldende kunst en literatuur een min of meer duidelijk onderscheid kan worden 

aangegeven tussen iets uit de middeleeuwen of uit de renaissanceperiode is dat voor muziek niet het 

geval. Voor zover bekend was middeleeuwse muziek vooral religieus (Gregoriaans) en homofoon 

(éénstemmig) en volks (al of niet begeleid door een instrument, luit, doedelzak of iets dergelijks).  

 

Er werd vooral gezongen en soms werd die 

zang begeleid (meestal onder meer een 

snaarinstrument, trommel, 

blaasinstrument). Over de vroege 

middeleeuwen (v.a. 500 tot 900 A.D.) is 

weinig bekend. Vanaf ongeveer 500 A.D. 

werd het Gregoriaans de standaard van de 

toenmalige kerkmuziek. Parallel aan dit alles 

vonden ontwikkelingen in de muzieknotatie 

plaats. Deze Gregoriaanse muziek werd later 

ook meerstemmig ( het zogenaamde 

‘organum’ ) gezongen en vormde daarmee 

de aanzet tot de latere polyfonie (verder 

ontwikkelde meerstemmigheid met af en 

toe onafhankelijke melodielijnen). Beluister 

eens een opname van het 

vrouwenensemble Whishful Singing op 

YouTube! Die polyfonie werd een belangrijk 

kenmerk van de Franco-Vlaamse school.  

 

Jacobus de Kerle maakte volgens 

musicologen deel uit van de vijfde generatie 

(circa 1560-1600) van die school. Zijn 

composities – waarvan veel verloren is 

gegaan – zijn overwegend polyfoon van 

karakter.  



Om zijn soort muziek te begrijpen even nog iets over de meerstemmige Gregoriaanse muziek. Daar 

werd rond een hoofdmelodie (de ‘cantus firmus’) op een andere toon meegezongen. De polyfonie 

die Jacobus de Kerle hanteerde gaat uit van de onafhankelijkheid van stemmen. De mis ‘Regina Coeli’ 

die wij zongen is daar een voorbeeld van: elk deel is een web van onafhankelijke in elkaar vloeiende 

melodieën. Het is geen ‘lekkere luistermuziek’ maar voelt eigenlijk heel modern, eigentijds aan. Een 

echte uitdaging voor Fortissimo! 

 

Nu iets over Jacobus de Kerle. Bronnen vermelden 

dat hij in 1531 (of 1532) werd geboren te Ieper (B.). 

Over zijn ouders, (vroege) jeugd heb ik niets kunnen 

vinden. Hij zou opgeleid zijn in het St. Martin 

klooster te Ieper (B.).  

 

Hij was (koor-)zanger in Cambrai en werd koorleider 

in Orvieto (It.) waar hij ook als organist en 

carillonspeler figureerde. 

Na zijn priesterwijding werd zijn muziek gedrukt en 

verspreid. Daaronder vallen een verzameling 

psalmen en een Magnificat die hij in Wenen (1561) 

had gecomponeerd. Voor het Concilie van Trente 

(1545 – 1563) waar bisschoppen en kardinalen een 

antwoord formuleerden op de reformatie, 

componeerde hij muziek voor de speciale gebeden 

voor het welslagen van het concilie (de zogenaamde 

‘Preces Speciales Primum Responsorium Pro 

Concilio’). Deze muziek zouden de beraadslagingen 

aldaar over ‘gewijde muziek’ gunstig hebben 

beïnvloed. In 1565 werd hij benoemd tot 

kapelmeester van de kathedraal te Ieper (B.). Echter 

op 30 maart 1567 zou hij na een conflict met een 

andere priester (wat, waarover?) zijn geëxcommuniceerd uit de R.-K. Kerk. Nadat hij aan de 

opgelegde ‘penitenties’ in Rome had voldaan werd hij weer in zijn ambt hersteld. Vervolgens heeft 

hij in Augsburg (D.) gewerkt als organist en een soort assistent- koorleider van 1568 tot 1574. Hij 

vertrok daar toen hij werd gepasseerd voor de opengevallen functie van kapelmeester. Vanaf 1575 

was hij prebende in Cambrai. Hij heeft in latere jaren gewerkt in Bergen (B.), Keulen (D.), Augsburg 

(D.), Wenen (O.) en Praag (Tsj.) In 1583 is hij in Praag overleden. 

 

Tot zijn composities horen een aantal Magnificats, missen, motetten, psalmen. Veel van zijn 

‘geestelijke’ muziek is bewaard gebleven, van zijn ‘wereldlijke’ muziek is veel verdwenen. Slechts één 

madrigaal is overgebleven uit de twee bundels die hij in Venetië heeft gepubliceerd. 

 

Er is nog veel meer te vertellen over muziek uit deze periode. Ik luister graag naar madrigalen van 

Monteverdi of Gesualdo, weliswaar van latere datum dan de muziek van De Kerle. Toch valt op hoe 

‘eigentijds’ die muziek klinkt. Met name de gezangen van Gesualdo, met de prachtige chromatische 

‘loopjes’ zijn een lust voor het oor!  

Maar voor ons toch wel te hoog gegrepen... 

Maar voor ons toch wel te hoog gegrepen. 
  



Van Ad 
Verhaal van stadsgids Wilma 
 

Wintermijmering anno 2022 

 

Het was in de eerste dagen van februari. De tocht naar de Grote Markt was lastig met al die voren in 

de gepekelde en vastgevroren sneeuw. De wandeling had er bijna toe geleid dat mijn tocht naar 

warmte en gezelschap mij in alle eenzaamheid op de koude grond had doen belanden. Al glibberend 

en glijdend had ik de tocht toch volbracht. Toen ik de deur van mijn stamkroeg opende sloeg de 

gezelligheid me met alle kracht tegen de oren. Ik was er weer. Gelukkig. Ik snoof de geur diep in. 

 

Wat was het wat mij het besef gaf deze poel van warmte en joligheid op te zoeken? Het gemis van 

even zorgeloos zijn. Onderweg had de pekel een edele poging gedaan om de sneeuw te doen 

smelten maar de hevige vorst had de strijd gewonnen en zorgde voor Siberische toestanden. Ik had 

dan ook tijd en gelegenheid genoeg om meer dan regelmatig even stil te houden en de stad met 

andere ogen te bezien. Als een camera nam ik de omgeving in me op. Overal serpentines, maskers en 

rode zakdoeken in de etalages. Aan de muren van huizen groteske koppen met waanzinnige 

gelaatstrekken. Confetti tussen de stoeptegels. 

 

Ik sloot de deur achter me. Ik struikelde haast het café binnen. Samen met totaal onbekenden van 

een pilsje genieten en een hoop onzin uitkramen. Al sinds 1967 is dit een traditie verdeeld over twee 

café locaties, maar nog steeds een avond waar ik elk jaar naar uitkeek. Ik was vroeg dit jaar. Ik wist 

dat het druk zou worden, zeker na vorig jaar, dus was ik er vroeg om een goed plekje te 

bemachtigen. En dat lukt me wonderwel, in een hoekje tussen bar en muur, helemaal achterin vlak 

bij de wc. Ik kon gewoonweg niet omvallen, de hoeveelheid alcohol of de vermoeidheid die me om 

de oren slaat, ik bleef gewoonweg hangen in de rook van gezelligheid. Ik rook de wijn en het bier en 

ik hoor binnen in mij woorden die dansen in een alcoholrijk lied, melodietjes uit een ver verleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik nam nog een glaasje, want de herinnering aan 2021 kwam in alle hevigheid terug. Geen 

feestgedruis in de straten vanwege een avondklok, wel veel rumoer, maar anders dan andere jaren. 

Geen vrolijke maskers en lachende gezichten, maar mondkapjes, donkere mutsen en een grimmige 

sfeer. Dichtgespijkerde etalageruiten.  

 

Een confettikanon knalde en ik stond in een regen van serpentines. Ik draaide wat in het rond en de 

wereld draaide vrolijk mee. Geen enkel zinnig woord kon mij vangen omdat eigenlijk niets mijn 

aandacht kon vangen. Het was vast de betovering van het gerstenat dat mijn geest vertroebelde. De 

wereld was weer normaal. Ik kon weer ongegeneerd gek doen. Hossen, dansen en springen. Beregge 

op z’n best laten zien. 

 

 

Van Fred 

 

Vogeltrek 
 

Dan de koe maar gelijk bij de horens vatten. In de vorige aflevering van de Nieuwsbrief heb ik 

gesuggereerd dat ik misschien eens een stuk over de vogeltrek zou schrijven. Dat ga ik nu doen. 

 

Vogeltrek is een van de meest fascinerende natuurverschijnselen die er bestaan. Miljarden vogels 

trekken elk jaar duizenden kilometers. Hierbij trotseren ze woestijnen, bergen, zeeën en stormen. Ze 

verbinden landen en continenten tot hun leefgebied. De prestaties gaan ons voorstellingsvermogen 

te boven. Vogels van slechts enkele grammen, die van de Europese bossen naar de tropische wouden 

in Afrika vliegen.  

 

Juist de Lage landen spelen een centrale rol voor de vogels die zich door het Europese luchtruim 

verplaatsen. De grote rivieren, het IJsselmeer, de Zeeuwse Delta, inclusief en vooral ook het 

Markiezaatsgebied, de Oostvaardersplassen en de Waddenzee vormen een eldorado voor de 

trekvogels. De waterrijke gebieden leveren de vogels voedsel en rust voor hun overwintering of om 

bij te tanken op hun reis naar het warme zuiden. Sommige vogels vinden hier voldoende voedsel om 

hier de hele winter te blijven (wintergasten), andere zien Nederland als een tijdelijk tussenstation 

(doortrekkers). Langs de gehele vogeltrekroute van Siberië tot Zuid-Afrika zijn dergelijke tank- en 

ruststations van levensbelang. 

 

Vogeltrek kunnen we omschrijven als een gerichte verplaatsing over grotere afstand van vogels 

tussen het gebied waar ze broeden en waar ze overwinteren en omgekeerd, als gevolg van 

voedselgebrek.  

Daar hebben we het al eerder over gehad. Alles in de natuur is op voedsel en voortplanting gericht. 

En we weten inmiddels dat veel organismen samenwerken om te overleden. 

 

Waarom vogeltrek 

Waarom zou je wegtrekken van je broedgebied, veilige slaapplaatsen en een enorme reis maken om 

te overwinteren. Het antwoord is: voedselgebrek. Niet de kou is de reden om weg te trekken, maar 

het voedsel. Ze gaan naar streken waar wél voldoende voedsel is. Insecten, spinnen en wormen 

kruipen in onze streken diep weg; grassen en zaden kunnen onder een dik pak sneeuw liggen. 



Vogeltrek is ook deels genetisch bepaald. Dat stamt al uit de periode na de laatste ijstijd. Er zijn 

vogels die reageren op veranderingen in daglengte of veranderingen in de weersomstandigheden. 

Elke vogelsoort reageert anders.  

 

Niet alleen vogeltrek 

Ook bij allerlei andere diersoorten zien we trekgedrag. Het gaat altijd om voortplanting en voedsel. 

De meest bekende soorten: Paling, pad, walvis, zalm, vlinder, trekmieren, treksprinkhaan, krab, 

vleermuis, veldmuis, zebra, gnoe, gazelle en zelfs de regenworm. Nu moet je je daarvan soms niet al 

te veel voorstellen. Als voorbeeld noem ik de regenworm. Die trekt verticaal, hooguit enkele 

decimeters.  

“De Grote Trek” van Robin Baker en Midas Dekkers is een interessant boek als je hier mee over wil 

weten. 

 

 

Wetenschap 

Aristoteles schreef in 500 v Chr al over vogeltrek en vogeltrek komt ook voor in de Bijbel (300 n Chr). 

Al die wetenschap raakte in de vergetelheid.  

Maar men was wél altijd met natuurverschijnselen bezig, al kende men er geen verklaring voor. Dat 

zwaluwen plotseling verdwenen was wel helder. 

In 1555 verordonneerde een aartsbisschop nog dat zwaluwen de winter doorbrachten in het water. 

Als een bal opgerold zouden ze zich laten vallen. Dit bleef tot 1735 de verklaring voor de verdwijning. 

Zelfs Linneaus zag dit nog als de verklaring van het verdwijnen van zwaluwen. Er zijn zelfs 

afbeeldingen van visnetten met zwaluwen erin. In 1767 dacht een geleerde dat vogeltrek bestond, 

maar dat er ook vogels waren die winterslaap hielden. Inmiddels weten we dat vogels geen 

winterslaap houden. In de 19e eeuw was er veel onderzoek en er werden proeven gedaan. De 

resultaten waren soms even dwaas als de vroegere gedachten. 

 

Trekken alle vogels weg? 

In Nederland komen ongeveer 400 vogelsoorten voor.  

Je kunt het hele jaar door vogels zien, dus we hebben een indeling nodig om het een beetje duidelijk 

te krijgen., zodat je niet in de zomer op zoek gaat naar een zaagbek en in de winter naar een 

huiszwaluw. 

 

Standvogels: broeden hier en zijn het hele jaar te zien. Maar er is wel trek. Vaak zijn het exemplaren 

uit het noorden die we hier in de winter zien. Blauwe reiger, spreeuw, wilde eend, kraai, kuifmees, 

steenuil, havik, fazant, roodborst, zwarte lijster, grote bonte specht, huismus, ekster, enz. 

Zomervogels: broeden hier en trekken weg. Wielewaal, fitis, koekoek, rietzanger, grutto, karekiet, 

boomvalk, lepelaar, huiszwaluw, nachtegaal, tjiftjaf, boompieper e.v.a. 

Jaargasten: broeden hier niet of incidenteel. Bonte strandloper, zwarte zee-eend. 

Wintergasten: broeden hier niet of nauwelijks. Bonte kraai, keep, rietgans, zaagbekken, pestvogel, 

smient, kraanvogel, notenkraker, wilde zwaan, kleine zwaan e.v.a. 

Doortrekkers: broeden hier niet. Zijn hier in echte wintermaanden. Bosruiter, beflijster. 

Onregelmatige gast: broeden hier niet. Toeval. Grote trap, kuifaalscholver, ibis. 

Dwaalgast: Nog meer toeval. Witkopeend, havikarend, steppenhoen. 

 

Je zult begrijpen dat de vogelaars over wie ik het in de vorige aflevering had, vaak op zoek zijn naar 

de laatste drie categorieën. 



Daar staat tegenover dat er veel “trektellers” zijn, die uren op altijd weer dezelfde plekken trekvogels 

tellen. Vaak in kuststreken, maar ik ken ook iemand die je middenin de Kalmthoutse heide kunt 

vinden op de top van een zandduin. Enkel en alleen om overtrekkende roofvogels te tellen. 

 

Lange afstandstrekkers 

Dit zijn de vogels die vele duizenden kilometers weg trekken. Naar Zuid Afrika, zelfs Australië. 

Deze vogels reageren voornamelijk op daglengte. En natuurlijk gebrek aan voedsel. 

 

Korte afstandstrekkers 

Blijven zo'n beetje op de vorstgrens hangen of gaan naar Zuid Frankrijk, Spanje. 

Deze vogels reageren vooral op weersomstandigheden; gebrek aan voedsel. 

 

Opvetten 

Vogels hebben veel energie nodig om ver te vliegen. Het eetgedrag verandert. Organen veranderen 

hierdoor. Het hart, borstspieren en geslachtsorganen worden bv kleiner. Maag, lever, nieren en 

darmen dijen uit. De vogel wordt 2x zo zwaar. 

Kort voor de trek verandert dit weer. De borstspier en het hart worden weer groter. De maag kleiner.  

Een aantal vogels tankt onderweg bij. Met name voor de oversteek van de Sahara, dan zien we 

hetzelfde proces van opvetten. 

Nachtvliegers hebben het voordeel dat er overdag gegeten kan worden. 

 

Navigatie 

Bij trekvogels is het deels 

genetisch bepaald dat ze 

wegtrekken. Sterker nog, de 

vogel weet ook waar hij 

naartoe moet. Het 

navigatiesysteem zit in de 

vogel ingebouwd.  

Vogels navigeren op de zon, 

de sterren (Poolster) en op 

aardmagnetisme (kompas) en 

op wat ze in het veld zien. Ze 

maken ook gebruik van reuk 

en gehoor. 

Dat is knap, want navigeren op 

de zon is moeilijk: iedere dag 

staat de zon anders. 

Navigeren op sterren? De 

sterrenhemel verandert ook.  

Navigeren op kompas? Vogels kennen de geheimen van een kompas. Ze kennen inclinatie, de hoek 

die de kompasnaald met het horizontale vlak maakt. En ook declinatie, het verschil tussen 

magnetisch en geografisch noorden.  

Vogels kennen dus de relatie tussen zon, kompas, sterren, aardmagnetisme én tijd. 

Genetisch bepaald? Zelfs koekoeken, die zoals bekend in een ander nest opgroeien, weten hoe ze bij 

het overwinterings-gebied van de ouders moeten komen. Ze trekken onafhankelijk van de ouders en 

dat niet alleen, ze zijn ook al weken eerder weg.  

Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe vogels navigeren, maar veel is nog niet bekend.  



Zo heeft men eens een aantal spreeuwen vanuit Den Haag naar Zwitserland gebracht en daar 

losgelaten. Daarbij bleek dat afstand ook een rol speelt. Want spreeuwen die in Barcelona werden 

losgelaten vlogen naar Zuid-Spanje en die in Zwitserland waren losgelaten naar Zuid-Frankrijk. 

De plaats waar opgevet kan worden en navigatie hangen ook nog samen. Een nachtegaal die over 

Duitsland vliegt vet op in Egypte om de Sahara over te kunnen steken, dat staat vast. In Duitsland 

werd een nachtegaal in een kooi gezet en men maakte daar het magnetisme van die plek in Egypte. 

Het dier begon als een razende te eten. Hoe het met het beestje is afgelopen weet ik niet, want hij 

was tenslotte al opgevet.  

 

Dag en nachtvliegers 

Sommige vogels vliegen alleen 's nachts, andere alleen overdag en er zijn ook dag- en nachtvliegers. 

Waarschijnlijk heeft dit met de soort navigatie te maken zon/sterren) of predatiekans.  

 

Routes 

Bekende trekroutes lopen vanaf het noorden langs de kust, IJsselmeer en de Zeeuwse Delta. 

Vaak gaat het richting Calais voor de oversteek naar Zuid-Engeland en Ierland. 

Veelal veel verder naar het zuiden, naar Afrika via Gibraltar. Gibraltar is dus zo’n trekpleister voor 

vogelaars. Miljoenen vogels steken daar over. 

Andere routes gaan via het oosten: Via Duitsland, de Bosporus naar Afrika. 

Vogels houden er kennelijk niet van om lang over zee te vliegen. Ze zoeken smalle zeestraten. 

Hotspots zijn Falsterbo (Zuid Zweden), Gibraltar, Bosporus. 

Ze volgen vaak bergketens, kustlijnen en rivieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formatie 

Vogels vliegen vaak in V-formatie, zo verspillen ze de minste energie. Door de luchtstroom van de 

voorste vogels hebben die daarachter het gemakkelijker. Regelmatig wordt er gewisseld van plek. 

Vaak wordt in grote groepen gevlogen, dat verhoogt de weerbaarheid tegen vijanden. 

 

Vlieghoogte 

Vogels vliegen op verschillende 

hoogtes. Dit is ook afhankelijk 

van de sterkte van de wind en de 

windrichting.  

Roofvogels en ooievaars maken 

gebruik van thermiek. Stijgen 

eerst tot zeer grote hoogte en 

laten zich daarna afglijden. 

Duizenden komen over bij 

Gibraltar. 

Records: Indische gans over 

Himalaya: 9000m,Wilde zwaan 

8000m, wilde eend 6400m, rosse 

grutto 6000m, ooievaar 4800m, 

kievit 3900m, gierzwaluw 2000m. 

 

Afstanden 

Ooievaar 7000km, grutto 4000-

5000km, kwartelkoning 4000-

10000km. 

Record: noordse stern 18000km, 

enkele reis. Gaat van 

noordpoolzeeën naar 

zuidpoolzeeën v.v. Een in Finland 

geringde visdief werd op 

26000km afstand in Australië 

teruggevonden. 

Bij elkaar tussen 30000 en 

40000km per jaar. Nog niet 

duidelijk is of dit een incident is. 

De Fitis weegt maar een paar 

gram, en vliegt 8000km. Gewicht 

naar mens omgerekend is dit een 

afstand van 10x de afstand van 

de aarde naar de maan. 

Tapuiten zijn wel 8 maanden per 

jaar onderweg. 

De afstanden zijn na de ijstijd 

groter geworden. Het 

broedgebied breidde uit naar het noorden, maar ook naar het oosten en westen.  

 

 



Topafstanden: 

 

De Noordse Stern 

18.000 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitis: 

8.000 km 

In verhouding to 

gewicht van de mens 

10x de afstand van de 

aarde naar de maan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedreigingen 

Op hun route naar het zuiden zijn veel gevaren: In zuidelijke landen wordt nog volop gejaagd op 

vogels die wij op allerlei manieren proberen te beschermen (hoewel?). De Sahara is voor veel vogels 

een groot obstakel. Slecht weer maakt veel slachtoffers en als er onderweg op de plekken waar ze 

weer moeten opvetten onvoldoende eten, is gebeurt hetzelfde. En dan hebben we natuurlijk veel 

hoogspanningskabels en ook steeds meer windturbines. Kortom, het is een wonder dat er elk jaar 

toch weer vogels terugkeren, al zijn het er veel minder dan die weg zijn getrokken. Er overlijden 

natuurlijk ook gewoon vogels, voordat ze hier weer aan broeden toe zijn. 

 

 



Trek door het jaar heen 

Voor en najaarstrek is natuurlijk het meest bekend. Maar het hele jaar door is er vogeltrek. Dit heeft 

te maken met het (soort) voedsel en ook met het weer. 

Sommige zomervogels komen al in februari (grutto), andere pas in april-mei (paapje). 

 

Globaal overzicht: 

 

Januari:  

Volop beweging. Soms al een zanglijster en een veldleeuwerik. Afhankelijk van vorst komen en gaan 

vogels. Koperwieken, notenkrakers komen en gaan. Zangers vluchten voor sneeuw. 

Februari:  

Zanglijster, veldleeuwerik, bontbekplevier, kievit, grutto. 

Maart:  

Vink, spreeuw, kievit, kemphaan, grutto, tjiftjaf, tapuit, fitis, boerenzwaluw. 

April:  

Tjiftjaf, fitis, zwartkop, braamsluiper, fluiter, grasmus. 

Mei:  

Laatste zomervogels tot eind mei. En de kievit vertoont al herfsttrek. 

Juni:  

Kruisbek uit Noord en Oost, spreeuw. 

Juli:  

Noordelijke vogels die hier ruien en later verder gaan. Zomertortel en wielewaal vertrekken. 

Augustus:  

Zomertaling vertrekt, terwijl wintertaling komt. 

September:  

Eenden, steltlopers, zangvogels. 

Juli, augustus en september zijn de maanden van de grote (nacht)trek van veel vogels. 

Oktober:  

Grote trekmaand van de dagtrek. 

November:  

Grauwe gans weg. Vervangen door kol- en rietganzen. Kieviten vertrekken bij vorst. 

December:  

Afhankelijk van vorst en sneeuw. 

 

Juist voordat de sneeuw kwam liep ik in het noordelijke deel van de Kalmthoutse heide. Daar zaten, 

inmiddels vrij zeldzame, veldleeuweriken. Ze vertoonden volop baltsgedrag, maar normaliter zingen 

ze dan nog niet hoog in de lucht. Als ik dat geluid hoor, meestal in maart, begint voor mij de lente. 

Maar ineens hoorde en zag ik hem. Hoog in de lucht! Op 4 februari brak het voorjaar aan! Daarna 

kwam de sneeuw en de vogels zijn weer weggetrokken. Maar ze komen terug, dat weet ik zeker. 

Nog een mooi moment: Eind maart - begin april komt de tjiftjaf aan. Hij maakt een onmiskenbaar 

geluid; hij roept zijn eigen naam.   

 
 
 
 
 
 
 



Is er meer tussen hemel en aarde? 
VPRO-fans hebben vast in 1993 gekeken naar het programma van Wim Kayzer: “Een schitterend 
ongeluk”. Kayzer interviewde een aantal topwetenschappers onder wie de bekende Oliver Sacks. De 
gedachtegang van een aantal van hen kon ik althans, soms niet volgen. 
Maar bij Rupert Sheldrake zat ik op het puntje van mijn stoel. Hij had zijn leven gewijd aan de theorie 
van de morfische velden. Daar heeft hij minstens zeven boeken over geschreven. Eén van zijn boeken 
heet “Het zevende zintuig”. 
Het komt er op neer dat communicatie niet alleen maar verloopt via de gebruikelijke kanalen. Op 
zich niet zo vreemd, want de parapsychologie is daar ook een voorbeeld van. En wat denk je van de 
huidige ontwikkelingen op het gebied van kwantum fysica. 
 
Afijn, waarom zat ik op het puntje van mijn stoel? 
Sheldrake vertelde over communicatie, eigenlijk van hersens naar hersens, zonder tussenkomst van 
de zintuigen die wij kennen. Dat vond en vind ik, in het kader van de vogeltrek, donders interessant. 
Er is nog veel onduidelijk op dat gebied. Ik roep het gedrag van de Koekoek maar even in herinnering. 
Sheldrake verhaalde over gedrag van dieren. Dieren die honderden kilometers van elkaar verwijderd 
zijn en plotseling hetzelfde gedrag gaan vertonen.  
Zo had hij proeven gedaan met duiven. Duivenmelkers weten dat de mannen altijd terug komen naar 
het hok, “op de klep vallen”. Je kunt ze in Barcelona loslaten; ze vliegen in één streep terug naar 
bijvoorbeeld St. Willebrord. Maar wat nu als het hok er ineens niet meer staat? Sheldrake verplaatste 
het hok een flink aantal kilometers. De duiven vlogen gewoon naar het hok. Daarna zette hij het hok 
op een boot en voer daarmee de zee op. Wat denk je?  
Kayzer interviewde de wetenschappers afzonderlijk en zette ze later bij elkaar voor een afsluitende 
sessie, waar Sheldrake zijn theorie verdedigde. Met hem werd rigoureus de vloer aangeveegd. 
Termen als “pseudo wetenschap” en “niet falsificeerbaar” kwamen over tafel.  
Ik weet nog dat ik daar erg teleurgesteld over was. Uiteraard heb ik de naam van Sacks onthouden, 
maar zeker ook die van Sheldrake. Want ik ben ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde 
dan wij weten. Geen domme man overigens die Sheldrake: Hij studeerde biologie en filosofie en 
promoveerde op biochemie. Hij doceerde naast biochemie ook celbiologie.  
 
Bronnen: 
Informatie over vogeltrek gebruik ik tijdens het gidsen. 
Inmiddels is het een flinke map geworden, waaruit ik geput heb voor het verhaal hierboven.  
De informatie in de map komt van diverse websites, bijvoorbeeld die van de Vogelbescherming. Ook 
uit boeken die bij mij in de kast staan en tijdschriften die in de loop der tijd voorbij zijn gekomen.  
Teveel om op te noemen en ik weet het ook niet meer……. 


