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Belangrijk: eerst een bericht over Jac Franken. 

 

Van Cees 

 

Ik heb zojuist (5-11-2020, F) naar Jac Franken gebeld en de telefoon werd door Nel opgenomen. 

Jac kon zelf niet komen; er was een zorgmedewerker bij hem. Volgens Nel ging het al wat beter, hij 

loopt al weer wat rond achter de rollator. En hij eet weer goed. 

Van middag gaan ze weer naar het ziekenhuis (oncologie) om te kijken of Jac weer goed genoeg is 

voor de volgende chemo. 

 

 

Van het bestuur 

 

Het bestuur vergaderde op 4 november online. Even wennen aan de procedures die daarvoor gelden, 

maar het verliep goed. Het was goed om elkaar te zien. 

Het was een vergadering zonder agenda en uiteraard ging een groot gedeelte over de gevolgen van 

Corona. 

In de vorige nieuwsbrief heeft Ben zijn overwegingen verwoord, dat hoeven we niet opnieuw te 

doen. 

Alle concerten van 2020 zijn geannuleerd. Nu ook dat wat we samen met Voices in Harmony in de 

Martinuskerk van Halsteren op poten zouden zetten. 

Vandaag kwam een mailtje binnen van Middelburg Volkoren. De voorbereidingen daarvan liggen stil. 

De organisatie van een dergelijk evenement kost veel tijd en dus is het de vraag of Middelburg 

Volkoren in 2021 doorgaat. De vergaderingen liggen stil. Er wordt wél gezocht naar een alternatieve 

vorm. 

Het besluit om niet te repeteren was formeel niet noodzakelijk, maar gezien de samenstelling van 

ons koor zeker wenselijk. Dat blijkt ook uit alle reacties die wij op dat besluit kregen.  

Dinsdag kwamen er nieuwe maatregelen en KBZON en Koornetwerk Nederland berichtten dat alle 

koren in Nederland moesten stoppen met repeteren.  

Regeren is vooruitzien…. Al eerder hadden wij gesproken over of het mogelijk zou zijn of wij, zonder 

publiek in een of andere locatie, met inachtneming van alle coronamaatregelen, een soort concert 

zouden kunnen geven. Voorwaarde is natuurlijk dat we voor zo’n optreden moeten repeteren. Een 

concert zou dan zonder publiek zijn, maar wel door Zuid-West TV uitgezonden kunnen worden. Ben 



zal hierover eerst maar eens contact opnemen met Zuid-West TV. Onder het motto: als je nu niet 

zoiets in de week legt, komt het er op het laatste moment niet van. 

Als het niet kan, het zij zo, dan hebben we ons best gedaan. 

Onderwijl hoopt het bestuur dat iedereen corona-vrij blijft. Wij willen graag voorkomen dat via 

activiteiten van het koor een uitbraak plaatsvindt en zullen niets doen zonder de instemming van de 

leden.  

In de Volkskrant van vandaag staat een interessant artikel over Corona en koren: 

 

 

 

KLASSIEK  Koren wordt het zwijgen opgelegd, maar hoe 

gevaarlijk zingen is, blijft onduidelijk 
 

Voorzitter korenkoepel: 'We zijn elke keer weer bang dat meer mensen 
wegblijven.' 
SIecht nieuws voor ongeveer1 miljoen Nederlanders. Zingen in koorverband is een van de 

meestgeliefde nationale bezigheden: 
5,8 procent van de bevolking doet het, volgens het Koornetwerk Nederland  en dan is zingen 
tijdens kerkdiensten niet eens meegerekend. Maar met ingang van woensdagavond 22.00 uur 
mogen amateurkoren niet meer zingen. 

In het kopje boven het dinsdag gepresenteerde overheidsdocument 
'Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren' staat bovendien dat het Outbreak 
Management Team (OMT) met een herzien advies komt voor koren: 'Omdat een verhoogd 
transmissierisico door zingen niet kan worden uitgesloten, adviseert het OMT dat zingen in 
groepsverband in elke context wordt afgeraden. Het kabinet zal zich hierop beraden en komt 
hierop terug.' 

Daphne Wassink, voorzitter van de korenkoepel, is teleurgesteld. 'We zijn continu in contact 
met het ministerie, maar dit komt uit de lucht vallen', zegt Wassink. 'We laten ons voorlichten 
doorwetenschappers en hebben gezamenlijk regels opgesteld waaraan, voorzover ik weet, 
iedereen zich netjes houdt.' Naast de bekende regels over afstand en hygiëne, krijgen zangers 
bijvoorbeeld het advies om niet achter elkaar te staan, maar zigzag opgesteld. Wassink: 'Sinds we 
weer mogen zingen, in juli, zijn er vele duizenden repetities geweest. 
En amper incidenten.' 

 
Koren liggen onder een vergroot glas door de corona-uitbraak in Nederland. Eén incident 
kreeg wereldwijde media-aandacht. Bij Passion op 8 maart in het Amsterdamse  
Concertgebouw werden 100 van de130 koorleden ziek. Een dag later gebeurde er iets 
vergelijk baars bij een repetitie van het Heerdese mannenkoor De lofzang. 
Van de ongeveer tachtig leden werd haast de helft ziek. Zes van hen zouden overlijden. Dat 
was vóór de 'intelligente lockdown'. Maar ook in september, toen zingen weer werd 
toegestaan, was er weer een merkwaardig incident. Het Leidse koor Populus Unus in Cantione 
repeteerde met twee ramen en drie deuren open. De zangers hielden naar eigen zeggen keurig 
afstand, ook in de pauze. Bij de beruchte repetitie waren achttien mensen aanwezig, maar 
negen koorleden testten erna positief op corona, naast nog eens drie partners. Het koor trok 
aan de bel: was het afstand houden wel voldoende? Saillant detail: het koor bestaat 
voornamelijk uit medisch geschoolden. 



Maar als je weet dat er in Nederland zo veel wordt gezongen, vallen de cijfers behoorlijk mee. 'Het 
RIVM neemt koren mee in de wekelijkse monitor van coronaverspreiding', zegt voorzitter Wassink, 
'dan zie je dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. 
We schommelen tussen de 0,0 en 0,1.' Hoeveel koorgerelateerde  meldingen er volgens Wassink 
zijn geweest? 'Vi jf’ In drie van de gevallen bleek bij doorvragen dat er toch niet goed genoeg was 

geventileerd of afstand 
gehouden.' Maar hoeveel 
koren zijn weer actief? 'We 
schatten 70 procent. Maar 
weinig koren opereren op 
volle sterkte. Bijna iedereen 
heeft een aangepast 
repetitieritme.' 
Om musici en zangers 
(amateurs 
én profs) van 
wetenschappelijk 
onderbouwde informatie te 
voorzien, is de website 
VirMus.nl opgericht. Ivo 
Bouwmans van de TU Delft 

onderzoekt de overdracht van corona bij zangers en is bij de site betrokken. Hij begrijpt de 
voorzichtigheid van het OMT. 'Bij zang komen er inderdaad meer aerosolen  vrij', zegt hij, 'en de 
verwachting is inderdaad dat er een hoger transmissierisico is. Eén op de twintig personen 
verspreidt een hogere mate van virusmateriaal via het speeksel. Dus op het moment dat je die 
superspreaders  in je koor hebt, wordt het problematisch.' 

 
'Het punt is: in hoeverre wil je het voorzorgsprincipe toepassen? Je kunt het zingen in 
groepsverband zien als een kansspel waarbij het af en toe fout kan gaan. Ik vergelijk het altijd met 
autorijden: we weten dat één op de zoveel ritten niet eindigt op de beoogde bestemming, maar 
in het ziekenhuis. Iedereen maakt zelf een afweging van het risico.' 
We weten dát het fout kan gaan, het vervelende is dat we nog niet goed genoeg weten waaraan 
het dan ligt en welke factoren doorslaggevend zijn, zegt Bouwmans.' Om meer te weten, hebben 
we wrang genoeg meer casussen nodig.' 

Voorzitter Wassink hoopt dat de 
sluiting niet te lang duurt. 'Elke 
keer dat koren in het nieuws 
komen, haken er weer mensen af. 
We zijn bang dat mensen 
wegblijven. Een koor is zoveel 
meer dan zingen. Een koor 
verbindt, het is een sociale 
omgeving. Hoe langer die 
beperkende maatregelen duren, 
hoe groter het beroep op de 
veerkracht van al die vrijwilligers 
in besturen. Er zit een limiet aan 

die veerkracht.' 
Merlijn Kerkhof 
 
 
 



Van Ad Segers 
 
Ad Segers is, naast voorbeeldig zanger en lid van Fortissimo o.m. voorzitter van de 
vereniging Stadsgidsen. 
Een aantal stadsgidsen schrijft proza over Bergen op Zoom. Ad stelt voor die proza of 
gedichten in onze nieuwsbrief te zetten.  
 
Hier de eerste: 
 

Stadsgids dromend over Bergen.. 
Dromend over Bergen verdwaal ik weer eens in gedachten, en voel dan de schaduw van de veel 

bezongen toren. 
Als ik mijn ogen sluit zie ik de monumentale prachten, en het Bergs dialect klinkt bij het sluiten van 

mijn oren. 
Dromend over Bergen zal een glimlach op mijn mond verschijnen, neuriënde vastenavendliedjes laat 

ik klinken in de ruimte waar ik ben. 
Tegenslag kan ik ineens relativeren en verkleinen, als ik dromend over Bergen mezelf verwen. 
Dromend over Bergen laat me in mijn eigen wereld ontwaken, levend in een roes, in rijkdom en met 

een steevaste lach.  
Simpele dromen die een mens zo gelukkig kunnen maken, dromen over de stad waar ik het 

levenslicht zag. 
Dromend over Bergen kan ik bergen verzetten, dromend krijg ik het gevoel van ‘thuiskomen’.  
Het zal me steeds weer doen aanzetten, dat ik graag naar Bergen ga….naar de stad van mijn dromen. 
 

 
Van Clemens 
 

Babbity Bowster 
 

Wanneer je de titel van dit lied binnen internet opzoekt met behulp van de een of andere 

zoekmachine dan wordt je onmiddellijk geleid naar een hotel-restaurant in Glasgow (UK) die de 

naam ‘Babbity Bowster’ draagt. Dit etablissement heeft goede 

beoordelingen – voor wat die waard zijn – maar ik dacht niet dat wij 

een reclamespot voor deze onderneming hadden ingestudeerd. 

 

‘Babbity Bowster’ verwijst naar een Schotse dans. Ene mevrouw 

Gomme zegt daarover dat het een oude Schotse dans of spel is dat 

werd gespeeld als de slotdans bij huwelijken en feestjes.  

 

Dan is er een mijnheer Ballantyne die uitlegt hoe de dans/het spel in 

elkaar zit. In ieder geval vindt die plaats aan het einde van een plattelandsfeest. De jongens zitten 

aan één kant en de meisjes aan de andere. Het begint met een jongen die danst voor de meisjes met 

een zakdoek in de hand (fig. 1). Tijdens dit dansen zingt hij het eerste couplet. Hij kiest een meisje, 

gooit de zakdoek op haar schoot of doet de handschoen om haar nek terwijl hij de punten vasthoudt. 

Sommigen leggen de zakdoek op de grond bij de voeten van het meisje. Het is in alle gevallen de 

bedoeling een kus van het meisje te krijgen die echter zonder wat trekken en duwen niet wordt 

gegeven. De meisjes juichen het slachtoffer toe bij elke mislukte poging van de jongen (fig. 2). 

Vervolgens neemt een meisje de zakdoek in de hand en zingt het tweede couplet (fig.3). Nadat ze de 



zakdoek naar een van de jongens geworpen heeft gaat ze terug naar haar plek tussen de meisjes 

terwijl  de (gekozen) jongen haar achterna zit (fig.4). Als iedereen is gekoppeld vormen ze een rij: de  

meisjes tegenover de  jongens, met de gezichten naar elkaar toe. Ze dansen iets als een volksdans van 

Sir Roger de Coverley (zie YouTube).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De betekenis van Babbity Bowster is wat ingewikkeld. Vermoedelijk omdat door de eeuwen heen 

woorden zijn verbasterd. In een Engels archief van traditionele deuntjes wordt aangegeven dat in 

Schotland het begrip verschilde tussen regio's. Zo wordt de dans, naast ‘Babbity Bowster’, ook ‘Bob at 

the Bolster’ of ‘Bee Bo Bobbity’ of ‘Ruidleadh nam Pog’ ( Kussend dansen)  of ‘Danssadh nam Pog’ (De 

Kusdans) en nog andere varianten.  

‘Babbity’ betekent ‘bob’, ik denk in de betekenis van ‘jongen’. ‘Bowster’ verwijst naar as van het wiel 

in een watermolen. Vermoedelijk heeft de titel van de dans te maken met het rondgaan van de 

jongens en meisjes en/of het ronddraaien van de dansers. 

 

Al met al lijkt me dit een aardige bezigheid tijdens een Ceciliafeest! 

Bron: Wikipedia. 

 

Clemens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van Kristin 

 

Deep River 

Deep River is een Amerikaanse spiritual. 

Harry Burleigh voegde een arrangement van dit lied toe aan zijn collectie jubileum-liederen van 

de USA in 1916.  

Deep river is een plaats in de Amerikaanse staat Iowa   

Zoals alle spirituals is Deep River een lied van hoop en verlangen, het veruiterlijkt een verlangen naar 
vrijheid in het heden en ook de toekomst (ook na de dood). Deze liederen werden gezongen door 
slaven die nog niet lang daarvoor het christelijk geloof gevonden hadden. Soms verboden omdat het 
te traag was terwijl snellere liederen aangemoedigd werden omdat het werktempo dan omhoog 
ging. De zin: ‘I want to cross over into campground’ kan op drie manieren geïnterpreteerd worden, 1. 
Als een plek waar zij in hun luttele vrije tijd bijeen zaten en verhalen konden vertellen en liederen 
konden zingenal of niet door instrumenten begeleid en daar een gevoel van vrijheid konden ervaren. 
2. Het kon ook een beeld zijn van bijeenkomen en waar zij echt vrij zouden zijn in het hiernamaals. 3. 
Het idee op zich van letterlijke aardse vrijheid door afschaffing van de slavernij met ‘Jordan’ als 
verwijzing naar de Ohio Rivier, één van de natuurlijke grenzen tussen slaaf-staten en de vrije staten. 
(Als je Huckleberry Finn gelezen hebt weet je dat Huck en Jim ontsnappen en zuidelijk vluchten 
richting de Mississippi naar de monding vn de Ohio Rivier waar ze dan een vrije staat konden 
bereiken. De eerste druk van dit lied verscheen in 1876. Deep River werd gezongen in enkele films 
waaronder Show Boat uit 1929, in The Proud Valley uit 1940 (gezongen door Paul Robeson en een 
mannenkoor) en in 1983 in National Lampoon’s Vacation gezongen door Chevy Chaze. In het 
oratorium A child of our Time van Michel Tippett is Deep River één van 5 spirituals. De meest 
diepgaande uitvoering was die van Marian Anderson, die het lied zong op de trappen van de Lincoln 
Memorial in 1939 nadat zij het verbod kreeg om te zingen in de Constitution Hall. Hierbij een link 
naar haar in een uitvoering van Deep River (een latere uitvoering) 

https://youtu.be/9pc2QjtE-MQ 

Harry Burleigh (1866-1949) was een zanger en componist van meer dan 200 liederen. Als 
geëngageerd kerkzanger specialiseerde hij zich in spirituals, zijn grootvader was slaaf maar had zich 
kunnen vrijkopen. Toen hij 19 was wilde hij een recital bijwonen van en pianist in het huis van 
Elizabeth Russell, waar zijn moeder werkte, maar mocht niet binnen gaan luisteren als zwarte. Hij 
luisterde buiten in de kou (het sneeuwde) en werd ziek. Zijn moeder vond dit zo erg dat ze de vraag 
stelde aan Russell of hij aub deurman kon worden en daardoor kon hij een heleboel concerten 
meemaken. Op zijn 26ste kreeg hij een studiebeurs van de moeder van de componist MacDowell om 
naar het conservatorium te gaan van New York. Hij werd bevriend met Antonin Dvorak, zij schreven 
voor mekaar enkele werkjes. Dvorak bewerkte enkele van de melodieën van hem in zijn negende 
symfonie (in Es), De Nieuwe Wereld. Hij werd ook kopiist voor Dvorak en werd later uitgever. Hij was 
de eerste African-American solist in de New Yorkse Synagoge. 

 

 
 

 

https://youtu.be/9pc2QjtE-MQ


Van Fred 

 

In de vorige aflevering heb ik jullie beloofd een stukje te schrijven over een paddenstoel. 

De haviksogen van overbuurman John brachten mij naar een wel heel bijzondere: de Baretaardster. 

Nu zijn aardsterren in zijn algemeenheid al opmerkelijke paddenstoelen, maar deze is nog 

fotogenieker dan de andere. Ik was bang dat ik er een heel eind voor zou moeten rijden om hem te 

zien. Dat was niet zo; op nog geen 100m van onze woonstee staat deze Baretaardster.  

Aardsterren behoren tot de familie van de 

buikzwammen. 

Als het vruchtlichaam rijp is springt de buitenlaag open 

en de slippen buigen zich stervormig omlaag. De 

binnenlaag, een soort bolletje, met daarin de sporen 

wordt dan in het midden zichtbaar. Uit een opening op 

de top van dat bolletje komen de sporen naar buiten. 

Een soortgelijk proces zien we bij allerlei bovisten.  

Langs een zandweg, onder een haag met ouderwetse 

haagbomen en -struiken, zoals lijsterbes, gelderse roos, 

rode kornoelje en spaanse aak vond ik deze 

schoonheid. Nu lijkt dit wezen best fors van postuur, 

maar de werkelijkheid is anders. Dit exemplaar is 

ongeveer 3 cm hoog. In totaal staan er 12. 

Ook nu was er weer opschudding, in dit geval in de 

wereld van mycologen. Zowel op Verspreidingsatlas.nl 

en Waarneming.nl is in de wijde omgeving geen 

melding van de Baretaardster. Omdat het uiterlijk van 

deze aardster onmiskenbaar is werd de vondst 

geaccepteerd. De vriendinnen van de 

paddenstoelenwerkgroep van de KNNV waren 

dolenthousiast en de een na de ander kwam een kijkje 

nemen. 

In Nederland komen 19 verschillende aardsterren voor. 

De meeste daarvan heb ik nooit gezien; ze staan vooral in de duinen. Zoals gezegd, aardsterren zijn 

fotogenieke verschijningen. In mijn album met zo’n 3300 foto’s van paddenstoelen staan 

verschillende soorten.  

Zoals deze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slanke aardster     Gekraagde aardster 

 



Weerhuisje      Gewimperde aardster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperbus 

 

 

 

En dit is geen aardster, maar een bovist. 

Een reuzenbovist, in dit geval groter dan 

een voetbal. Altijd goed voor een ludiek 

plaatje. Op de achtergrond de 

Tiestenberg in Huijbergen.  

 


