
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 1 Nummer 12 

 
 
Reacties naar aanleiding van de bijdrage van Ben in het vorige nummer van KOORonaNIEUWS. 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
Hoi Fred, 
 
Als reactie op het berichtje met de vraag om ideeën te bedenken voor een nieuwe manier van 
repeteren denk ik aan het volgende: 
Misschien op de binnenplaats van het Markiezenhof; het klinkt daar goed en je staat droog! Volgens 
mij kan dat alleen overdag maar weet het niet zeker. En dan groepjes tenoren, bassen of van elke 
stem een aantal leden? 
Over het wekelijks contactblad zijn we zeer tevreden! Leuk om zo met elkaar in contact te blijven. De 
belevenissen van de leden en de natuur weetjes van jou (Fred) te volgen! 
Hopelijk blijft iedereen gezond,  
 
de groetjes ook namens Petra,  
van mij; 
 
Piet Welschot 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
Dag Fred, 
  
Ben vroeg me en drietal vragen te beantwoorden, vandaar. 
  
1e: Ik ben absoluut tegen een , misschien wel zeer gevaarlijke, “zangproef”. Laten we gewoon pas op 
de plaats maken tot de besmettingsdeskundigen met veilige maatregelen komen. 
Jammer, het is niet anders. Laten we het veilig houden. We zitten uiteindelijk bijna allemaal in de 
risicogroep. 
 
2e: Het wekelijkse KOORonaNIEUWS mag van mij door blijven gaan. Omdat ik zowat dagelijks van de 
natuur geniet, maar er eigenlijk niet zoveel vanaf weet zie ik elke week weer uit naar het artikel van 
Fred; erg leerzaam en verlucht met fraaie foto’s. Ook het reisverslag van Ad is heel interessant. Met 
plezier ook het verhaal van Bas gelezen. (zodra het archief weer open mag, ga ik eens zoeken 
naar het krantenartikel betr. de zeepkistenrace). Ook alle andere inzendingen met genoegen gelezen. 
Soms levert dat veel werk op : Clemens stelde voor dat ik eens uit zou zoeken waarom Max Elskamp 



zo graag in Zeeuws Vlaanderen was. Dat heeft me veel tijd gekost, en….. uiteindelijk niets 
opgeleverd. Behalve dan de vermelding dat Max Elskamp, begraven op het Kielkerkhof, later van 
gemeentewege een nieuw graf heeft gekregen op het Schoonselhof (perk Z1). Overigens een zeer 
groot kerkhof in Antwerpen Zuid waar ook veel “bekendheden” en “beroemdheden” begraven 
liggen. Als je van kerkhoven houdt, de moeite waard. Niet eens zover, ik ben er al eens met de fiets 
geweest. 
  
3e: Ik heb al eens een artikeltje ingestuurd en zodra ik weer eens iets tegenkom dat ook anderen 
interesseert, stuur ik het door. We moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat niet iedereen 
die behoeft heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze KOORonaNIEUWS niet lezen. 
 
Fred, chapeau voor alle tijd en moeite die je er in stopt! 
 
Groetjes, 
 
René 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

Dag Fred, 
Hier een tekstje voor de mannen. 
 
De winkels zijn weer open, de musea ook, de scholen geven enkele dagen les en we mogen met 4 
mensen omgaan. We mogen trouwen met 30 man (ik bedoel, er mogen 30 personen aanwezig zijn) 
en we mogen niet de grens over. 
Dat begrijp ik niet! Mensen die de grens overgaan doen dat meestal individueel en niet in groep. We 
zijn allemaal voorzichtig en hebben mondmaskers en ontsmettingsmiddel in onze zak. 
Het is heel ontmoedigend dat de grens weer bestaat en dat we dus niet in Europa leven maar in een 
klein landje naast een wat groter land waar we niet naartoe mogen gaan. 
Ik ben eigenlijk altijd rebel geweest en zal het ook nu zijn. Indien jullie terug repeteren kan ik bij jullie 
geraken. De Vespa is een geweldig toestel dat langs betonblokken kan manoeuvreren en dat dus de 
grens kan negeren. 
Als jullie mogen terug opstarten zal ik er zijn met jullie goedvinden. 
Voor diegenen die Skype hebben kunnen we misschien een keer Skypen, het gaat gemakkelijk en je 
kan mekaar zien. Zullen we donderdagavond even chatten? Om 20u? Mijn Skypenaam is 
Roland.Kristin 
Repeteren buiten is een goede zaak, we kunnen in groepen werken en het weer laat het toe. 
Misschien wat vroeger starten opdat we het donker voor kunnen zijn. 
We moeten optimistisch blijven en geloven dat het terug goedkomt met het koor en het repeteren 
op zich. 
 
Warme groeten, 
 
Kristin Roland 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
  



Beste Ben, 
 
Een reactie van mij op de vragen door jou gesteld betreffende ons koor. 
Ik denk dat de hervatting van de repetities zoals we het altijd deden er voorlopig niet inzit, gezien de 
risico’s. Een zangkoor is in een gesloten ruimte, dicht op elkaar, zeer vatbaar voor groepsbesmetting, 
zo is gebleken. En daar wil ik me niet aan blootstellen, zolang er geen oplossing is. 
Een alternatief met beperkt aantal leden ergens buiten wil ik wel aan deelnemen. 
De vraag is of het koor hier mee verder kan als dit lang gaat duren. En je ben ook van het weer 
afhankelijk. 
Verder kan ik ook niets bedenken en hopen dat het gauw weer veilig wordt om met zijn allen te 
zingen. 
Ik ben wel tevreden om wekelijks iets te horen van het koor. Ik waardeer jullie inzet hiervoor. 
Hier een bijdrage aanleveren vind ik moeilijk, ik ben niet zo’n schrijver en ben ook niet handig met de 
computer. 
Wel zal ik een melding maken als er bijzondere dingen zijn . 
 
Hartelijke groeten,  
Aaike 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

Ha Fred, 

 
Nog even een reactie op de vragen van Ben: 
 
Is het een idee om met het koor op een rustig moment naar de Pompeustoren op Fort de Roovere te 
gaan. De toren biedt op de trappen veel ruimte voor koorleden op gepaste afstand, met Kristen 
dirigerend voor de toren????? 
 
KOORonaNIEUWS ondersteun ik van harte, maar het zal moeilijk worden om deze wekelijks gevuld te 
krijgen. Misschien toe naar een twee wekelijkse uitgave? 
Jij en ik leveren onze bijdrage steeds, dus dat zit wel snor!!! 
 
groeten, 
Ad 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 

Hallo Fred, 

 
Terugkomend op de vragen van Ben hierbij mijn reactie. 
1. om nu al te gaan repeteren lijkt mij niet verstandig 
2. het KOORonaNieuws vind ik een prima info kanaal 
3. indien ik iets te melden zou hebben wil ik dat best insturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Franken 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 



Dag Fred, 

 

Bijgaand wil ik je even antwoorden op de vragen die Ben ons stelde in nieuwsbrief : 11 

 

Op dit moment ben ik nog niet geporteerd om deel te nemen aan de repetitie ergens buiten en 

gezien jouw vraagstelling bent ook jij er niet zo voor omdat je vraagt naar een ander voorstel. Naar 

mijn idee is een ander voorstel ook niet uitvoerbaar. Steeds zal die afstand tussen de leden slecht toe 

te passen zijn. Dat coronavirus van 1,50 meter past niet bij een koor.  

Ik denk dat we rustig de tijd af moeten wachten totdat dit voorbij is.  

Op dit moment vraag ik me echter af of andere koren dit opgelost hebben. Zijn hier geen andere 

voorstellen vanuit de bond of van verenigingen hiervoor ter sprake gekomen? 

 

Het wekelijkse contactblad vind ik goed. Knap opgezet, maar de verhalen lijken me voor onze 

vereniging te weinig toepasbaar. Op het gebied van koorzang kom ik weinig tegen. Ik moet me in 

deze echter verontschuldigen omdat ik weinig, zo niet weinig muzikale gebeurtenissen van onze 

vereniging op papier heb gezet. Deze zijn er in het verleden echter wel geweest, maar naar een 

volgend secretariaat over gegaan.  

Een bijdrage leveren voor het contactblad wil ik wel, maar om die misschien volgende week al te 

publiceren is wat tekort door de bocht. Vooral in zo'n rustige tijd zoals nu, is er weing kopy,  maar 

misschien met wat herhalingen uit het verleden? Met het laatste caeciliafeest heb ik nogal wat 

publicatie gezien.             

 

Ik hoop dat hiermede de vraagstelling voldoende is beantwoord en wens jullie succes ermee, het 

allerbeste en gezondheid voor de toekomst. 

 

Frans 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
Hoi Fred en Ben 
 
Ik sta wel open voor een alternatief wat het koor aan gaat. Wat mij betreft dan alleen in de avond; 
dit omdat ik overdag werk. Of eventueel in het weekend. Verder weet ik niet of het mogelijk is en 
mag om op het schoolplein te repeteren. 
Wat betreft het KOORonaNIEUWS moet ik zeggen dat ik het graag lees en zeker ook de stukken die 
Fred schrijft. Ik heb ook graag de stukken gelezen over wat in het verleden is gebeurd en wat er dan 
weer los komt vanuit de leden zelf. Dat hoor je ook vaak in de pauzes van de repetities. 
Misschien is het leuk als dit nog lang zo blijft (ik hoop het niet). Om nog eens wat verhalen van oude 
koorleden op te nemen. Het is altijd leuk om terug te kijken, hopend op dat we weer gauw vooruit 
kunnen kijken. 
Verder heb ik weinig leden gesproken afgelopen tijd. Alleen Hans en Leon die ik toevallig tegen kwam 
en Piet Welschot op afstand zien lopen.  
In juni straks 3 weken vakantie. Ben benieuwd wat het brengen zal.  
 
Zangersgroet, 
 
Daniel  
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 



Beste Fred, 
Hierbij even een reactie van mij op het repetitie-voorstel van Ben. 
Gezien de huidige situatie ga ik daaraan niet deelnemen. 
Ik wacht af tot betere en gezondere tijden. 
 
Met vriendelijke groet. Hans. 
 
P.S. Wat een prachtige reportages van de natuur in onze omgeving. Complimenten !!! 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪Nu verder met de gewone nieuwsbrief♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
Van Kees 
 
Artikel van de computerkrant. 

 

Zingen in de kerk zit er volgens de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland niet meer in. Als de kerken 

op 1 juni weer opengaan, mag er niet meer meegezongen worden. Het zingen zou besmettingen in 

de hand werken. 

In Amsterdam werden meer dan honderd leden van het Amsterdams Gemengd Koor ziek en stierven 

er vier leden aan het coronavirus. In het Gelderse Heerde werd bijna de helft van een mannenkoor 

ziek en stierven er zes leden. Een ook in Limburg werden twee koren uit Gronsveld en Eijsden hard 

getroffen door het coronavirus. 

  

Inmiddels is er een protocol opgesteld dat de koren moet helpen om weer veilig te kunnen zingen. 

"Dan gaat het niet alleen om de afstand tussen de zangers zelf, maar om alles daaromheen. Van hoe 

de leden binnenkomen tot het besluit om geen drank meer te schenken", zegt Daphne Wassink, 

voorzitter van Koornetwerk Nederland, tegen Editie NL. 

Luchtdruppels met bacteriën 

  

Maar hoe 'gevaarlijk' zijn koren? "Er is zeker een kans op besmetting tijdens het zingen. Dat blijkt uit 

onderzoek in binnen- en buitenland", zegt Bert Blocken, professor Civil Engineering aan de TU 

Eindhoven, tegen Editie NL. 

Zingen zit eigenlijk tussen praten en hoesten in. "Het gaat om luchtdruppels met bacteriën. Als je 

zingt, blaas je die lucht uit. Denk dan maar eens aan een slecht geventileerde ruimte met veel 

koorleden. De luchtdruppeltjes kunnen zich zo ophopen dat er mensen besmet kunnen raken." 

Repetitie via Zoom 

 

Voor veel leden zit er voorlopig niks anders op dan op afstand te repeteren. "Wij doen dat veel via 

Zoom", zegt Anja van Lierop, koorleider van Het Kleine Akkoord, tegen Editie NL. "Dat is helaas 

noodzakelijk." 

  

Aan het online repeteren zitten nadelen. "Er zit vaak een vertraging op de lijn, waardoor samen 

zingen moeilijk gaat. Wij hebben de partijen daarom opgesplitst en oefenen nu in kleine groepjes. 

Dat gaat tot nu toe prima. En het is nou eenmaal noodzakelijk." 

Omhelzingen 

  

Ondanks het protocol, wacht Koornetwerk Nederland onderzoek van de TU Delft en de TU Eindhoven 

af. "We weten dat een flink aantal koren hard getroffen is, maar of dat daadwerkelijk door het zingen 

komt of bijvoorbeeld door omhelzingen of het kopje koffie na afloop, dat moet nog blijken." 



Van Fred 
 
Bladerend in een oud familie-album kwam ik deze foto tegen. Mijn moeder leest de krant of ze 
poseert er alleen maar mee, dat weet ik niet. 
Het artikel dat we ondersteboven zien gaat over het ingebruiknemen van de Ulm. "Rijkspolitie bromt 
beter en sneller dan de nozems" luidt de kop. 
Ik kwam er achter dat de krant dateert van 2 september 1964. Ik was toen 15 jaar en dus nog niet rijp 
voor de politieschool, ik had er ook nog nooit over nagedacht om bij de politie te gaan. 
Misschien mijn moeder wel. Ze kwam tenminste later, tegen de tijd dat ik van de Mulo kwam, met 
een advertentie uit de KRO-gids om mij te bewegen bij de politie te gaan. Bijna elke week stond er 
wel zo’n advertentie in: de ene keer een politieman in actie tijdens de watersnood van 1953, de 
andere keer op patrouille per paard in de duinen. Afijn, zoals jullie weten, heb ik mijn hele werkzame 
leven bij de politie doorgebracht.  
Op zo’n Ulm heb ik heel wat uurtjes van hot naar her gesjeesd. Het was een DKW-brommer die wel 
80km per uur kon rijden. Ik vond dat levensgevaarlijk, het waren zwabberdingen vergeleken met mijn 
opgevoerde Rap-Rocky, die ook minstens…… o nee dan mag ik niet zeggen. In ieder geval konden wij 
die nozems, ook met 80km per uur, niet bijhouden. Dan kun je maar beter de achtervolging niet 
beginnen. 
Het krantenartikel vond ik op internet.  
Delpher is een leuke website om historische kranten te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Let op Corona! 
 
 
Van Fred 
 
Mijn uitgangspunt bij het vertellen over soorten is steeds het type beheer dat bij die soort hoort. De 
“Europese opdracht” voor Nederland en België is het bevorderen van de biodiversiteit door vennen, 
landduinen en heidevlakten in ere te herstellen. Vaak lukt het om voor elkaar te krijgen wat de 
bedoeling is. Het aantal broedparen van de Nachtzwaluw is de afgelopen 10 jaar behoorlijk gestegen.  
Als er geen open terrein is, zijn er geen Nachtzwaluwen. Ze zitten in de buurt van bosranden, want 
daar jagen ze. Die zijn dus ook een voorwaarde voor het succes van de Nachtzwaluw. Liefst met een 
mooie overgangszone waar ik het ook al eerder over had. 
De Nachtzwaluw is een heel bijzondere vogel. Wij noemen hem wel “zwaluw”, maar het is geen 
zwaluw. Dat geldt trouwens ook voor de gierzwaluw. Dat brengt mij op het idee om over díe vogel 
ook eens een verhaal te schrijven. 
Nu eerst de Nachtzwaluw. 

Eind april, begin mei komen 
eerst de mannetjes vanuit Afrika 
hier aan. Zij gaan onmiddellijk 
naar hun uitverkoren gebied: de 

heidevlakten. Vanaf het 
ogenblik van hun terugkeer 
laten ze ‘s nachts hun 
indringende roep horen. In het 
begin klinkt hij nog zachtjes, 
maar vanaf het moment dat de 
wijfjes aankomen wordt het 
geratel sterker en sterker. 
Inderdaad, geratel, want je 
kunt hun zang best vergelijken 
met een houten ratel.  
 



Als je dat geluid ooit hebt gehoord, vergeet je het nooit meer! Het is tot twee kilometer ver 
hoorbaar en het kan tot 20 minuten aan een stuk duren.  
Onderzoek heeft uitgewezen dat de zang uit 35 noten per seconde bestaat. Daar kunnen wij als 
koor niet aan tippen! Voor het menselijk oor is het niets anders dan geratel.  
Als je het geratel hoort, heb je er gratis applaus bij: de vogel slaat boven zijn hoofd de vleugels 
tegen elkaar. Dat maakt het geluid alsof er iemand in zijn handen klapt. Daarnaast roept hij ook 
nog “oewiet” of iets dergelijks. In ieder geval een angstaanjagend geluid.  
Als je het nog nooit hebt gehoord is het een onvergetelijke ervaring. Je hoort niet één 
Nachtzwaluw, je hoort er altijd meer.  
Angstaanjagend? Ja natuurlijk. De vogel 
zal je overdag zelden zien vanwege de 
teruggetrokken leefwijze en de 
schutkleur. 
 
Om hem te spotten moet je ’s nachts op 
de juiste plek zijn. Veel mensen zijn om 
de een of andere reden sowieso bang in 
het donker en dan komt dat geluid er 
ook nog bij.  
 
De balts vindt plaats in de schemering. 
Het mannetje vliegt voor het wijfje en 
wringt zich in allerlei bochten om indruk te maken. Af en toe gaat hij op een tak zitten en “snort” 
hij zijn uitverkorene toe. Als het wijfje antwoordt, weet hij hoe laat het is. Hij gaat haar dan snel 
achterna, waarbij hij zijn vleugels af en toe helemaal omhoog brengt, zodat zij de witte vlekken 
op zijn staartveren duidelijk kan zien. Hij klapt dan ook met zijn vleugels, tot het vrouwtje op de 
grond landt om te paren.  
Op die plek legt het wijfje ook twee melkwitte, grijs- en bruingevlekte eieren op de grond.  
Nachtzwaluwen maken geen nest, het wijfje maakt hooguit de nestplaats wat schoon. Bij het 
invallen van de duisternis lost het mannetje het vrouwtje af, zodat zij ook op jacht kan.  
 

Zoals ik al schreef, de nachtzwaluw is 
overdag moeilijk te ontdekken. Als een 
broedend vrouwtje per ongeluk, toch eens 
wordt verrast, dan doet zij net of zij 
vleugellam is om de belager weg te lokken 
van het nest.  
Het mannetje legt zich overdag te rusten 
om een boomtak, waarbij hij in de 
lengterichting van de tak ligt. Ook op die 
plek nauwelijks te onderscheiden van de 
omgeving. 
Na ongeveer drie weken komen de jongen 
uit. Ze lopen al na zeer korte tijd rond. Dat 
is geen overbodige luxe, omdat het nest 
(of wat daarop moet lijken) op de grond is. 
De jongen zijn ook pas ’s avonds actief. 



De jongen worden ongeveer 2 ½ week gevoerd. Daarna redden ze zichzelf. Meestal is er dan al 
een tweede legsel.  
In een slechte zomer gaan de 
Nachtzwaluwen in hongerstaking. Ze 
liggen in de lengterichting op een tak 
en vervallen in een soort hongerslaap. 
De lichaamstemperatuur daalt tot 
ongeveer de omgevingstemperatuur. 
De onderkoelde Nachtzwaluw verstart 
en hij wacht, in een soort coma, op 
betere tijden. Zo’n verstarring kan vele 
dagen duren.   
 
De jacht op insecten verloopt zeer 
effectief.  
Als het schemert jaagt hij horizontaal 
en als het donkerder wordt gaat hij 
naar de grond en speurt de hemel af. 

Ze vliegen loodrecht omhoog om de prooi te 
grijpen. Ook op de grond zoekt hij naar kevers 
en andere insecten. Maar nachtvlinders zijn 
de favoriete prooi. 
Om te jagen heeft de Nachtzwaluw een zeer 
eigenaardige bekconstructie. De snavel kan 
zowel verticaal als horizontaal worden 
geopend. Daardoor ontstaat een enorm gat. 
Dit vangnet wordt nog een vergroot door 
borstelhaartjes die zich eromheen bevinden, 
zodat de kans op het missen van de prooi tot 
bijna nihil wordt herleid.  
 
Vanaf half augustus tot half oktober trekken 
groepen Nachtzwaluwen weer naar de streek 
rond de evenaar. 
 
“Onze” Nachtzwaluw heet in het Latijn: 
Caprimulgus Europaeus. Er zijn over de wereld 
wel 90 soorten en 38 geslachten 
nachtzwaluwen. Die van ons heeft een 

spanwijdte van 60 cm, is 25 cm lang en weegt 70 gram. 
“Capri” betekent “geit” en “mulgus” betekent “melker”. Vroeger dacht men dat de Nachtzwaluw 
de geiten molk. Vandaar de naam Geitenmelker in onze streken, en Ziegenmelker in het Duits. 
Het Italiaanse Succiacapre duidt hier trouwens ook op.  
 
Nachtratel, windhapper, windmuil komen voor en in het Fries Deislieper oftewel dagslaper. In 
het Surinaams Oroecoekoe. Nou ja, waar dat vandaan komt weet ik niet. Het zal niet de 
Europese zijn, denk ik. 
 
 



 
Het zal je niet verwonderen dat de Nachtzwaluw voorkomt in veel volksverhalen en bijgeloof.  
*Als de geiten angstig mekkeren is de Nachtzwaluw in de buurt.  
*De geiten zouden blind worden van het melken en hun jongen zouden sterven als ze worden 
gemolken door de Nachtzwaluw.  
*De vogel zelf zou ziekte, dood en ongeluk brengen.  
*Als je de “nachtuil” hoorde wist je dat er iemand ging sterven.  
*De Nachtzwaluwen zouden rusteloze geesten van misdadigers hebben aangenomen.  
 
Het is telkens weer een belevenis een Nachtzwaluw langzaam langs de toppen van de dennen in 
de heide te zien glijden en daarbij te luisteren naar zijn roep en vleugelgeklap.  

 
 
Héél af en toe is er een nachtexcursie voor de Nachtzwaluw. Ik heb die voor het Grenspark 
gedaan. Voordat ik een excursie leid ga ik altijd tevoren voorwandelen, of in dit geval, op zoek 
naar de Nachtzwaluw. 
 
Op de avond vóór de excursie was ik op de plaats van bestemming. Om precies 22.15 uur hoorde 
ik de eerste Nachtzwaluw roepen. Daarna werd het een groot feest. 
De volgende avond was ik met de groep om 22.00 uur op dezelfde plek. Grapje: ik zei dat ik de 
Nachtzwaluwen om 22.15 uur besteld had. En ja hoor, om precies 22.15 uur hoorden we de 
eerste roepen en daarna werd het wéér een groot feest. 
Voorwaarde voor de deelnemers: gebruik maken van een zaklamp is ten strengste verboden. 
Alléén de gids mag dat. En dat is geweldig: je ziet ze tegen de nachthemel vliegen en spot ze met 
de combatlamp. De vogels trekken zich er niets van aan.  
Na het evenement moet je natuurlijk wel in het stikkedonker de weg terug weten te vinden naar 
de parkeerplaats. Dat kan ik gelukkig met mijn ogen dicht en dat gaat toch een kilometer of twee 
dwars door het bos. 
 
  



Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie (laatste) deel 10 

 

Blijkbaar zijn er lezers die denken dat we nu (26 mei) nog steeds op campertocht zijn, maar dat is 

(gelukkig) niet zo. We zijn inmiddels al weer enkelen weken thuis in Bergen. 

Onze campertocht duurde tot 18 maart en over de laatste periode gaat dit deel 10. 

Ik was gebleven bij Alvor, waar we een aantal verrukkelijke dagen hebben doorgebracht. Wandelend 

langs het strand, fietsend door de duinen en slenterend door het vissersdorpje. 

Het hoogtepunt was wel een vaartocht langs de kliffen. Wat een indrukwekkende kustlijn is het hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons bootje met 6 man erin en onze hond ging aardig tekeer 

tegen de onverwacht hoge golven. Belle, onze hond, is er 

nog dagen ziek van geweest, maar dan kan ook van het 

zeewater zelf zijn geweest (waar ie dol op was!). 

We wilden altijd nog graag ’n keer naar Sagres, de uiterste 

zuid-west punt van Portugal, Cabo de São. Een spectaculaire 

hoge klif met natuurlijk een vuurtoren erop en een kolkende 

zee ver beneden je. Voordat men er achter kwam dat de 

aarde rond was, dachten ze dat dit het eind van de wereld 

was!. 

 

 

 

 

 

 

 



Op dit strategisch belangrijke punt staat ook het 16e 

eeuwse Fortaleze de Sagres, een imposant fort dat een 

grote rol heeft gespeeld in de tijd van de Portugese 

ontdekkingsreizen. 

We zijn hier op vrijdag de 13e, een risicovolle dag, waarop 

we horen dat de corona-pandemie ook Spanje en Portugal 

heeft bereikt.  

Lekker rustig ontspannen op de camping in Portugal is er 

dan niet meer bij en we beginnen ons af te vragen of we 

nog wel thuis kunnen komen.  

We vertrekken overhaast weer terug naar Spanje, waar we 

eigenlijk al niet meer de camping op mogen. We gaan 

richting Salamanca en komen van 20 graden aan de kust 

terecht in een sneeuwstorm. Het lijkt de wereld op zijn 

kop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan door richting Frankrijk waar we op dinsdag 17 maart, als we vlak bij de grens zijn, horen dat deze 

om 12.00 uur gesloten gaat worden. Lichte paniek breekt uit in onze camper. Om 15.00 uur passeren 

we ongestoord de grens, grenzeloos opgelucht! 

We besluiten om onze campertocht te beëindigen in ons familiehuis in noord-Frankrijk waar we op 

woensdag 18 maart aankomen. Hier gaan we de komende weken in quarantaine, een verstild dorp, 

boerenland, waar corona nog onbekend is. Heerlijk toch? 

 

 
 
  



Van Clemens 
 
 
Kaktus 
 
Enige tijd geleden zongen wij ‘Mein kleiner grüner Kaktus’ in 1934 uitgevoerd door de Comedian 
Harmonists. Het lied is gecomponeerd door Bert Reisfeld e.a. De tekst is niet meer dan een 
cabareteske grap: ik heb geen bloemen, maar wel een cactus en daar kan ik anderen mee steken, 
maar het kan ook per ongeluk van mijn balkon vallen en mijn onderbuurman zeer doen. De 
Comedian Harmonists waren als zanggroep heel populair. Om iets van hun opkomst en verdwijnen te 
begrijpen is het van belang iets over Duitsland in het interbellum (de tijd tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog) te vertellen. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft ook de Duitse bevolking enorm geleden. Er is veel bekend en 
geschreven over de vreselijke slachtpartijen tussen de legers aan de fronten in België en Frankrijk. 
Relatief minder aandacht krijgt het gegeven dat in Duitsland, door de blokkade van Duitse havens 
door de Engelsen, er sprake was  van enorme voedseltekorten. Honderdduizenden stierven de 
hongerdood. Deze ellende (ook allerlei ziekten)  en andere economische tegenspoed waren mede de 
oorzaak van motivatieproblemen binnen het Duitse leger. Een opstand van matrozen in 1918 zette 
een beweging in gang dat onder meer uitmondde in de vlucht van de vroeger keizer Wilhelm naar 
Nederland (Doorn). De blokkade bleef duren tot 1919 wat betekende dat voor de meeste Duitsers er 
helemaal geen verbetering van hun omstandigheden in het verschiet lag. Toen de winnende  partijen, 
met name Frankrijk, bij de vredesonderhandelingen te Versailles, herstelbetalingen eisten betekende 
dat een nog langer duren van economische malheur met onder meer hyperinflatie. Als kind (mijn 
grootouders waren in 1904 uit Westfalen naar Nederland geëmigreerd)  heb ik bij mijn tante veel 
gespeeld met dat ‘inflatiegeld’: briefjes van 100.000 tot 10.000.000 mark! Daarnaast was de 
bestuursstructuur uiterst instabiel: er was een voortdurende strijd om de macht met vele slachtoffers, 
groepen militairen vormden knokploegen die elkaar bestreden en de voormalige hoofdstad Berlijn 
werd vervangen door Weimar waar lange tijd  snel wisselende regeringen hebben gezeteld (de 
zogenaamde Weimarrepubliek). Deze instabiliteit en voor veel mensen zeer grote onzekerheid waren 
een vruchtbare bodem voor de rechts-radicalen. Zo richtte Adolf Hitler in 1923 de 
‘Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiters- partei’ (NSDAP) op met een eigen militie  de 
‘Sturmabteilung’(SA). 
Na  stevige financiële impulsen door de V.S. (geldleningen) begon een periode van relatieve rust en 
welvaart die duurde van ongeveer 1924 tot 1929. In die jaren profiteerde een relatief klein aantal 
Duitsers van deze economische opleving. De meesten, waaronder boeren, niet of nauwelijks. In deze 
periode bloeide Berlijn op als culturele hoofdstad van Europa. Waar vóór de Eerste Wereldoorlog het 
Wenen en vooral Parijs waren waar onder meer muziek, beeldende kunst en  dans floreerden was nu 
Berlijn aan de beurt. Op muzikaal gebied  gebeurde er interessante dingen. De oude romantiek werd 
voortgezet door onder meer Max Reger. Er waren ook componisten die in hun werk een politieke 
opdracht zagen: zo componeerden mensen als Bertolt Brecht, Kurt Weil, Hanns Eisler in het kader van 
links politieke bewegingen.  
 



 
Comedian Harmonists 1930. Stehend von links: Roman Cycowski, Robert Biberti, Ari Leschnikoff; stehend ganz rechts: Erich 
A. Collin; sitzend links: Erwin Bootz; sitzend rechts: Harry Frommermann.  

 
In 1928 werden de Comedian Harmonists opgericht in Berlijn. (zie de foto hierboven) Aanvankelijk 
werkten zij in de traditie van de cabarets en revuevoorstellingen die in die jaren in Berlijn dagelijks te 
bezoeken waren. In de jaren later – ondanks de ‘krach’ van 1929 die voor nieuwe economische 
ellende zorgde – braken zij door, getuige een enorme verkoop van grammofoonplaten (breekbare 
schellak, 78 toeren) en uitverkochte zalen (die zij aanvankelijk tevoren zelf moesten huren). 
In 1933 werd Hitler – eigenlijk bij gebrek aan beter - kanselier. Men had de naïeve verwachting dat 
andere conservatieven in het toenmalige kabinet Hitler wel zouden ‘temmen’. Maar dit gebeurde dus 
niet en met behulp van stevige propaganda (Joseph Goebbels) wist Hitler de democratie uit te 
schakelen en een dictatuur te beginnen. Voor de Comedian Harmonists betekende dit het begin van 
hun einde als zanggroep. 
 
Hoe zat dat? De groep bestond uit zes leden waarvan er drie Joods waren (namelijk Collin, 
Frommermann en Cycowski waarvan Harry Frommermann degene is geweest die in 1928 de zangers 
bij elkaar bracht). Dit leidde in 1933 tot afzeggingen van contractueel overeengekomen concerten. 
Een breuk met eerdere perioden waarin de zanggroep ongeveer 150 concerten per jaar gaf!  
Goebbels richtte in 1933 een zogenaamde ‘Reichskulturkammer’ op waarvan ook musici lid moesten 
zijn. Later  bepaalde hij dat alleen Ariërs lid mochten zijn1. Voor de drie Joodse leden betekende dit 
dat voor hen werken in Duitsland onmogelijk werd. Om verplichtingen af te handelen werd 

                                                             
1 In Nederland werd na 1940 door de Duitse bezetter een Kultuurraad ingesteld. Vele kunstenaars weigerden 

daaraan deel te nemen. Ons erelid Henk Badings was wel lid wat hem na de Tweede Wereldoorlog tot 1947 

een beroepsverbod opleverde.  



toestemming gegeven om concerten te geven tot 1934. Er bleef vervolgend niet meer over dan in het 
buitenland op te treden. Zo traden zij op in Denemarken, Noorwegen en de V.S. (New York). Na 
terugkeer in Berlijn gaven zij een concert in Italië (wel fascistisch maar niet antisemitisch), Een laatste 
optreden was in 1935 te Noorwegen. In die periode werd het de niet-Joodse leden van de groep 
(Biberti, Bootz en Leschnikoff)  verboden  met Joodse artiesten op te treden. De Joodse leden van de 
Comedian Harmonists kregen een beroepsverbod opgelegd. De groep viel uiteen: de drie Joodse 
leden vertrokken naar het buitenland. Er werden drie nieuwe zangers gevonden en onder de naam 
‘Comedy Harmonists, boekten zij successen tijdens tournees in Europa (niet Duitsland), Australië en 
Zuid-Amerika. In 1941 viel de groep uit elkaar. 
De drie zangers die in Duitsland waren gebleven vormden met drie andere zangers een groep die 
uiteindelijk de naam ‘Meistersextett’ voerde. Ook zij maakten platenopnames maar er waren 
onderlinge conflicten en de muziek holde kwalitatief achteruit. De groep hield op te bestaan in 
november 1941. 
 
De leden van de Comedian Harmonists hadden geen politieke boodschap. Hun muzikale leven werd 
vooral bepaald door artistieke inspiratie en commerciële factoren. Na de Tweede Wereldoorlog 
hebben zij nooit meer in de oude samenstelling opgetreden. In 1998 overleed de bariton Roman 
Cycowski, als langst levende lid van de vroegere Comedian Harmonists. 
 
Wij zongen ‘Men kleiner grüner Kaktus’. Als je de oorspronkelijke versie hoort dan valt vooral het 
tempo op: die ligt veel hoger dan bij onze uitvoering. Voorts blijken de coupletten door solisten te 
worden gezongen met op de achtergrond ‘close harmony’ neuriënde zangers. Ooit waren zij 
geïnspireerd door een Amerikaanse zanggroep The Revelers en namen bepaalde ‘close harmony’ 
interpretaties over met vooral Duitse teksten. 
 
Misschien zouden we in de toekomst een deel van een concert kunnen wijden aan muziek uit het 
Berlijn van het interbellum. Er is mogelijk koormuziek van Weil, Brecht of Eisler te vinden. Wat laten 
horen van de Comedian Harmonists zou een leuke afwisseling zijn! 
 
Bronnen: 
Wikipedia over 
- Comedian Harmonists 
- Interbellum in Duitsland 
- Konrad Boehmer (2011), Lezing bij het concert ‘Denn wovon lebt der Mensch’ door het Nieuw 
Kamerkoor te Delft. 
- In YouTube zijn veel uitvoeringen van muziek door de Comedian Harmonists te vinden. Interessant 
is de documentaire 'Es begann in Berlin', gewijd aan deze groep en ook in YouTube uitgebracht. 


