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Van René 
 
Weer een puzzel (uit no. 29), door de meesten van ons op te lossen. 
Wederom : waar was dit en wat weet je er over te vertellen : 
 
 

Reactie van Wim: 
Ik doe een poging. De foto is 
volgens mij van een plein in 
Colmar waar we in 1998 enkele 
dagen doorbrachten op het 
lelietjes van Dalen feest begin 
mei. Hij is genomen vanaf een 
terras er tegenover. De trap 
aan de overkant is nu leeg maar 
was toen toch bezet door een 
aantal zangers van ons. Het was 
weer zo’n typische “ Fortissimo 
uitspatting“! We zien een kans 
om ergens spontaan eens even 
te zingen en grijpen die graag 
aan. Ik herinner me dat we met 
een man of twaalf begonnen en 

er druppelden steeds wat meer leden bij. Er ontstond zelfs een halve verkeersopstopping omdat 
mensen bleven staan om te luisteren. Wellicht was dit optreden een groter succes dan bij het 
bloemenfeest waar de mensen totaal geen belangstelling hadden voor onze zang. Toch hebben we er 
gezellige uurtjes doorgebracht met lange rijen lege flessen op tafel. Ook de uitstap naar het 
vogelshow was zeer bijzonder. 
 
Reactie van Cees: 
Als reactie op het puzzeltje van René 
  
De plaats van de foto is het martje in Colmar 
Alwaar een aantal fortissimo leden  spontaan die trappen opliepen om een paar nummers te zingen 
Uit het hoofd 
Het werd er ook steeds drukker . 
Hierbij een paar foto’s waaronder ook die van de vraagsteller. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Van Clemens 
 

Roddelen 
 

In ons ‘blauwe boekje’ is er een ‘roddelliedje’ over een jaloerse man. In de muziekbibliotheek staat 

het vermeld als ‘Chanson’ van de componist Pierre Certon. Nu is ‘Chanson’ een wat onhandige titel, 

omdat alles wat wij zingen ‘Chanson’ (oftewel ‘lied’) genoemd kan worden. In teksten over Pierre 

Certon wordt het ‘roddellied’ vermeld als ‘La, la la, je ne l’ose dire… (oftewel la, la. La, ik durf het niet 

te zeggen…). Er wordt geroddeld over een man die erg jaloers is en zich door alles en iedereen 

bedrogen voelt. Wanneer hij met zijn vrouw naar de markt gaat ontloopt hij alles… 

Een grappige tekst met een speelse melodie.  

 

Over Pierre Certon is niet heel veel bekend. Waarschijnlijk is hij zo rond 

1515 geboren te Melun (F.) een plaats op ongeveer 50 km ten zuidoosten 

van Parijs. Tijdens zijn leven zou hij voornamelijk in Parijs zijn geweest. 

Zijn sterfdatum is 23 februari 1572.  

De vroegste aanwijzing van zijn bestaan dateert uit 1527 toen hij in dienst 

was van van de Franse koning (Frans I van Angoulême). Hij zou toen voor 

het veevoer (ik denk paardenvoer) hebben gezorgd. Vanaf 1529 was hij 

een soort ‘ochtendhulp’ in de Notre Dame. In 1530 werd hij in staat van 

beschuldiging gesteld omdat hij op het plein voor de Notre Dame met een 

bal zou hebben gespeeld tijdens een mis die hij had moeten bijwonen. Het zou hem bijna 

gevangenisstraf hebben bezorgd maar wegens zijn jeugdige leeftijd (ongeveer 15 jaar) zou alles hem 

zijn vergeven. 



Vanaf 1532 werd hij een soort ‘ochtendhulp’ (kaarsen aansteken e.d.?) in de Sainte-Chapelle te 

Parijs, nog steeds een bekend (architectonisch) monument en toeristische trekpleister in Prijs als 

privékapel van vroegere Franse koningen.  

 
Foto: Ian Kelsall 

Vanaf 1563 kwam 

hij aan het hoofd te 

staan van de 

koorzangers aldaar, 

een positie die hij 

tot aan zijn dood 

zou hebben 

bekleed. Hij heeft 

gediend onder de – 

eerder genoemde – 

Frans I en daarna 

onder Hendrik II, 

Frans II en Karel IX. 

Een goede vriend 

van hem was de 

componist Claudin 

de Sermisy. Toen 

deze in 1562 overleed componeerde Certon een ‘deploration’ een schitterend muziekstuk naar 

aanleiding van dit sterven. Hierbij zou hij de componist Josquin hebben nagevolgd die eerder een 

‘Deploration’ maakte bij het overlijden van Okeghem. YouTube en Spotify bieden een goede opname 

van dit werk.  

 

Certon componeerde veel religieuze muziek waaronder missen, motetten en allerlei liederen. Zijn 

grootste hoeveelheid composities was toch een 285-tal liederen, waaronder het ons bekende 

‘la...la...la…. Daarvan zouden er een 100-tal in twee boeken (‘Les Meslanges’ uit 1570, ik vermoed dat 

je het kunt vertalen in iets als ‘mengelwerk’) zijn gepubliceerd en de rest in verzamelbundels, ofwel 

muzikale bloemlezingen. 

 

Tijdens zijn carrière heeft Pierre Certon koninklijke eretitels gekregen. Zo staat op de titelpagina van 

‘Les Melanges’ vermeld dat hij ‘Compositeur de musique de la chapelle de Roy’ (muziekcomponist 

van de kapel van de koning) is. Eerder, in 1567, zou hij de titel ‘chantre de la chapelle de Roy’ (zanger 

van de kapel van de koning) hebben gekregen. 

 

Pierre Certon was een tijdgenoot van – in een vorig nummer van KOORonaNIEUWS besproken – De 

Kerle. Ik weet niet of beiden elkaar hebben gekend, maar er zijn veel muzikale parallellen. De 

‘Deploration’ klinkt als Gregoriaans met schitterende polyfone uitwerkingen. Zijn liederen doen 

denken aan wat primitieve madrigalen. Certon’s liederen zijn dikwijls op muziek gezette gevatte 

teksten op grond van (roddel-)gesprekken uit het dagelijks leven. 

We zouden misschien wat meer van hem kunnen zingen in de toekomst? 

 
 
 
 



Van Fred 
 
Vandaag wil ik iets vertellen over roofvogels en uilen. Uilen noem ik even apart omdat ze niet 
verwant zijn aan dagroofvogels. Gelukkig kunnen we nog genoeg van deze dieren waarnemen. Ze 
worden natuurlijk volop bedreigd als gevolg van verdwijnen van de habitat door de schaalvergroting 
in de landbouw, het verdwijnen van broedgelegenheid, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het 
gebrek aan voedsel. Bovendien door het intensieve verkeer waardoor ze verkeerslachtoffer worden. 
Verder vliegen ze zich te pletter tegen hoogspanningsleidingen, windmolens, hoge gebouwen, 
prikkeldraad en treinen. Niet in de laatste plaats: de jacht.  
Roofvogels worden nog steeds gezien als een bedreiging voor de dieren die door mensen bejaagd 
mogen worden. Zo worden nog regelmatig buizerds vergiftigd. Zo, nu hebben we de bedreigingen 
maar gehad, hoeven we het daar niet meer over te hebben. Tenminste….. 
 

Mijn hobby is niet het fotograferen van 
vogels. De plaatjes in dit stuk maakte ik 
voor een presentatie voor Brabants 
Landschap en IVN. Prachtig was het, al 
zeg ik het zelf. Achter elk plaatje zat 
informatie, bijvoorbeeld de zang van de 
vogel. In het beeld hiernaast staat een lijst 
van de verschillende groepen roofvogels.  
Eigenlijk ontbreken hier de gieren, die ook 
af en toe gesignaleerd worden. 
 
Roofvogels zijn nogal variabel qua 
grootte, vorm, levenswijze, verspreiding 
en aantallen. 
Ze eten van alles, van de kleinste insecten 

tot grote vogels en zoogdieren, maar vissen, reptielen, slachtafval en vuilnis staan ook het menu. 
Gieren foerageren op aas.  
Alle roofvogels en uilen hebben een haaksnavel, die ze gebruiken om hun prooi te verscheuren, want 
de meeste doden hun prooi met sterke poten. Een sperwer bijvoorbeeld drijft zijn achterste 
teennagel in zijn prooi, die dan geen schijn van kans heeft  
 
Roofvogels hebben erg goede ogen. Veel beter dan die van de mens. Hun ogen staan recht naar 
voren. Ze zien in parallax en dus in diepte. Een sperwer ziet een duif op minstens twee kilometer 
afstand. Oók als die stil in een boom zit.  
 
Veel roofvogels zijn supersnel. Een slechtvalk kan met 350 km per uur op zijn prooi duiken. Ik heb dat 
gezien. Op enorme hoogte kwam een slechtvalk overvliegen. In het veld vóór mij zat een duif. De 
slechtvalk vloog eerst zwalkend een eindje verder en dook daarna met een enorme snelheid naar 
beneden. De duif kwam nog geen halve meter van de grond en werd gegrepen. Dat is mooi om mee 
te maken. Je kunt het je bijna niet voorstellen: 350 km per uur vliegen en dan binnen een paar meter 
tot stilstand komen.   
Roofvogels zijn soms ook erg wendbaar en driest. Vooral de sperwer. Er zit er regelmatig een bij mij 
in de tuin. Als je ziet hoe die achter een koolmees aan gaat! Van links naar rechts, dwars door bomen 
en struiken en nauwelijks te volgen. 
 



 
Uilen zie je niet zo vaak. Dat 
is geen wonder, want het 
zijn nachtdieren. Ze 
vervullen wél dezelfde rol 
als andere roofvogels, maar 
dan in de ochtend- en 
avondschemering en in de 
nacht. De steenuil, onze 
kleinste uil, kun je overdag 
wel zien. Hij zit meestal op 
een paaltje of in een 
knotwilg, maar jaagt dan 
niet. 
 
De ogen van uilen zijn nog 
beter dan die van andere 
roofvogels. Geen enkel dier 

kan zien in volslagen duisternis; een uil heeft maar heel weinig licht nodig. Hij heeft in zijn ogen heel 
grote lichtreceptoren.  Bovendien heeft een uil een uitstekend gehoor. Hij kan zelfs muizen die onder 
de sneeuw bewegen horen. 
 
Eén van de filmpjes die ik tijdens de 
presentatie laat zien,  gaat over een 
kerkuil die in een pikdonkere ruimte is 
geplaatst. Een eindje onder hem zit 
een muis. De uil concentreert zich op 
de muis en pakt de muis feilloos. 
De uil heeft niet alleen goede oren, 
maar ze staan ook nog eens vreemd in 
zijn kop. De een staat meer naar 
achter dan de ander en ook niet op 
dezelfde hoogte. De uil kan doordat 
het geluid niet op exact hetzelfde 
moment binnenkomt precies bepalen 
waar zijn prooi zich bevindt. 

 
Als je uilen observeert kun je ze zien, 
niet horen vliegen. Uilen hebben aan 
de voorkant van de vleugel over de 
hele lengte daarvan haartjes en 
donsjes die ervoor zorgen dat hij 
geluidloos kan vliegen. Om rond te 
kijken hoeft hij zich ook nauwelijks te 
bewegen. Zijn ogen kan hij niet 
bewegen, maar hij kan zijn kop 270 
graden draaien en ook nog 
ondersteboven bewegen. 
 



Uilen zie je overdag bijna niet. 
Je kunt het beste op zoek gaan 
naar braakballen. Die liggen 
onder de rustplaats van uilen. 
Als we een uilenballenmiddag 
voor kinderen organiseren, 
gaan we ze eerst zoeken (de 
uilenballen hè, die kinderen 
komen vanzelf). De ballen 
worden ingevroren en later 
door de kids uitgeplozen om uit 
te zoeken welke prooi het beest 
gegeten heeft. De 
onverteerbare botjes zitten in 
de braakballen. Met een 
zoekkaart wordt vastgesteld 
welke prooi het betreft en 
daarna kun je vaststellen van 
welke uil hij afkomstig is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ransuil is de kleine uil met de oortjes. Die waren er vroeger meer dan tegenwoordig want de 
ransuil is verdreven door de robuustere bosuil. Die kun je in de parken van steden en dorpen ’s 
nachts wel horen roepen. Zelfs of juist in Huijbergen. Prachtig! 
 
De velduil broedt in open terrein, zoals heidevelden. Dat is ook zijn jachtgebied. 
 
De kerkuil broedt graag in schuren op het platteland. Dát hebben wij gemerkt. Wij woonden eens 
drie weken in een gîte met als buurlieden een koppel kerkuilen in een schuur. Kerkuilen maken een 
schreeuwend (baltsroep), voor sommigen angstaanjagend, geluid. Daarnaast kunnen ze een blazend 
geluid maken, tsjirpen, tongklikken en sissen. Daar hebben wij 21 nachten van “genoten”. Maar je 
went er wel aan! 



 
Op het plaatje hiernaast 
zie je een schedel van de 
kerkuil. In werkelijkheid 
een animatie die je alle 
kanten op kunt draaien en 
ook van binnen kunt 
bekijken. Een prachtig 
werk van de universiteit 
in Leiden.  
 
De kerkuil jaagt vaak langs 
wegen waar in de bermen 
veel muizen zitten. 
Daarom is de kerkuil van 
alle uilen het vaakst 
verkeersslachtoffer. 
 
 

 
 
De kerkuil schijnt ook met zijn schedel te kunnen “horen”. 
Deze uil is wel de mooiste in onze streken. Hoewel de enorme Oehoe wel tot de verbeelding spreekt. 
De Oehoe broedt inmiddels ook in onze omgeving, maar zelfs ik weet niet precies waar. Wel 
ongeveer, maar ik vertel het lekker niet…… 
 
Dat uilen een steuntje in de rug nodig hebben is wel duidelijk, gezien de inleiding waarmee ik begon. 
Gelukkig zijn er bevlogen vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Zij werken onder de paraplu van 
Brabants Landschap om de kenmerkende soorten van het agrarisch cultuurlandschap, de steenuil en 
de kerkuil, te ondersteunen. Zij zorgen voor verbetering van de biotoop en nestgelegenheid. Hier 
komen ook speciale nestkasten aan te pas. De vrijwilligers controleren de nestkasten op 
broedgevallen. Ze tellen de uilen en het aantal broedgevallen.  
Sinds 2004 daalt het aantal vrije broedgevallen en stijgt het aantal broedgevallen per nestkast. Per 
saldo is het aantal broedgevallen door de activiteiten van de vrijwilligers flink gestegen.  
Ook de kerkuil doet het redelijk goed. Van 269 geregistreerde broedgevallen in 2004 is dit inmiddels 
boven 400. Met de steenuilen en kerkuilen gaat het dus redelijk, maar dat wil niet zeggen dat we 
tevreden kunnen zijn. Hun aantallen zijn nog steeds veel kleiner dat pakweg 50 jaar geleden.  
 
In het boek “Tussen en hemel en aarde” van Theo Schildkamp staan mooie verzamelde volksverhalen 
over vogels:  
 
“Van oudsher is de uil de vogel van dood, onheil en duivelskunst. Daarom kan hij het daglicht niet 
verdragen, maar zo gauw de schemer over de velden en door de bossen sluipt, slaat hij zijn geruisloze 
vlerken uit om als een schim in het rond te spoken. Niets dan verderf en verdoemenis brengt hij de 
mensen. Zijn huiveringwekkend gekras en gekrijs bij nacht en ontij voorspelt ramspoed en tegenslag. 
En het huis waarop of waarbij hij neerstrijkt, zal binnen afzienbare tijd een dode herbergen”. 
 
“Heel vroeger was al bekend dat de uil de heraut van de dood was. Aan het sterven van grote 
Romeinse keizers zou een sinister uilengekras vooraf zijn gegaan”. 
 
“Arabieren dachten dat uilen zielen waren van vermoorde mensen”. 
 



“Van Dzjenghis Khan gaat het verhaal dat hij zich eens moest verbergen voor zijn vijanden. Ze hadden 
hem bijna te pakken, toen er een grote uil vlakbij zijn schuilplaats neerstreek. Waar een uil zit zal 
geen mens zich verstoppen meenden zijn achtervolgers en gaven hun paarden de sporen”.  
 
“De uil voelt zich thuis tussen heidenen en misdadigers en ook met de duivel kan hij het goed vinden. 
Satan neemt zelfs met genoegen zijn gedaante aan. Heksen zijn dol op het gekras van uilen”.  
 
“Zelfs Grimm schreef een sprookje over de uil. Een vreselijk verhaal, zoek het maar eens op. Het heet 
“De Uil””. 
 
“Men heeft zich in de loop der tijden het hoofd gebroken over de vraag waarom de uil alleen ’s nachts 
rondvliegt. De oorzaak daarvan schijnt gelegen te hebben in de nasleep van de befaamde 
koningsstrijd, eens tussen de vogels uitgevochten. Het winterkoninkje wist door een list koning te 
worden, maar anderen namen dat niet en sloten het beestje op in een muizenholletje. De uil moest op 
wacht staan. Maar hij viel in slaap en het vogeltje ontsnapte. De vogels waren erg kwaad op de 
domme uil, maar toen ze hem wilden straffen ging hij er snel vandoor en heeft zich sindsdien nooit 
meer bij daglicht buiten durven vertonen. Pas wanneer het duister is komt hij wrokkig uit zijn 
schuilplaats om verbeten op muizen te jagen, die immers van die ellendige holletjes maken waaruit 
winterkoninkjes kunnen ontsnappen”. 
 
“Sommigen beweren dat je een uil gemakkelijk kunt doden door eenvoudig een paar keer rond de 
boom te lopen, waar hij zit. Omdat hij je blijft aankijken, draait hij zichzelf op die manier 
onverbiddelijk de nek om”.  
 
“In geen enkele toverdrank mogen ingrediënten ontbreken, die van een uil afkomstig zijn.  
Blindheid is te genezen door een uilenhart of uilenogen te eten en uileneieren helpen een donkaard 
van de drank af. Uilenpoten verjagen slangen en het hart van een uil, gelegd op de borst van een 
slapende vrouw doet haar zielsgeheimen verklappen”.  
 
“Tegenover dit alles staat dat de uil vanouds het zinnebeeld is van de wijsheid. Waarschijnlijk ligt dat 
aan de bouw van zijn kop, waarin de ogen naast elkaar geplaatst zijn en naar voren kijken, zoals 
mensenogen. Zijn gezicht heeft iets herkenbaars, menselijks, verstandigs.  
Grote geleerdheid gaat, zoals bekend, dikwijls hand in hand met wereldvreemdheid en domme 
onhandigheid: het karikatuur van de verstrooide professor. 
Zo is de uil óók het symbool geworden van de zotheid, het schijnbare gelijk van de betweter, de 
hooghartige arrogantie van de quasi-geleerde en de huiskamerfilosoof”. 
 
“Toch wantrouwde men de uil, omdat dood en ongeluk hem omringden. Om de boze geesten af te 
schrikken had men de gewoonte een uil tegen staldeur, hek of schutting te spijkeren”. 


