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Van Kees 

 

De Clubkasactie 2020 van de Rabobank heeft €329,22 opgebracht. Alle leden van Fortissimo en 

natuurlijk alle andere leden van de Rabobank die op Fortissimo gestemd hebben: hartelijk dank! 

 
 

Van Ad (SBM) 

 

PIS-POTTERSTRAAT 

 
In deze corona-tijden lijkt iedere morgen een doodstille zondagochtend in de Bergse binnenstad. De 

huizen staan als onder water, stil, berustend en beter wetend. Geen kletsende mensen op straat, 

geen schaterende terrassen en ander vrolijk vertier. De stad houdt zijn adem in, beducht op 

besmetting. 

Ik sta erbij en kijk ernaar. Liever liep ik nu door drukke straten met een stoet bezoekers achter mij 

aan. Liever vertelde ik hen over de bewogen historie van zowat iedere steen in deze stad. Dus loop ik 



maar alleen, binnensmonds vertellend aan een niet-bestaand publiek.  En niemand kijkt ervan op, 

want buiten de anderhalve meter hoor je daar toch niks van. 

Zo loop ik op mijn stille tocht door de Potterstraat. Daar valt normaal gesproken veel te zien en nog 

meer te vertellen. Over monumenten natuurlijk, maar vooral over de vroegere bewoners. Zoals Joris 

van Spilbergen, de vrijwel onbekende ontdekkingsreiziger uit de zeventiende eeuw die pas weer tot 

leven komt als er over hem verteld wordt.   

En even verderop speelt het verhaal over de opgraving op de plek van de voormalige Cinemactueel-

bioscoop. Daar werden in een oude beerput veel puntgave potten gevonden. Kookpotten, ook wel 

“grapes” genoemd, die op drie pootjes in de gloeiende as gezet werden en vooral veel pispotten. En 

het gekke was: ze waren allemaal héél! Bij sommige kookpotten zaten de etensresten er nog in. 

Archeologisch raadsel? Welnee, goed kijken: alle potten lagen in een witte kalklaag bij elkaar. In de 

Middeleeuwen een middel om besmetting te voorkomen. Alles wat in aanraking was geweest met 

een zieke werd meteen in de beerput gestort, met een dikke laag ongebluste kalk eroverheen. 

Van virussen had men immers geen benul, maar waar “qualijcke lochten” rondhingen, daar deugde 

het niet. Daar bleef je wel uit de buurt. En dan maar hopen dat het ooit voorbij gaat.  Dat komt ons 

nu bekend voor. Mijn oude leraar Frans zei al: “L`histoire se répète”, “de geschiedenis herhaalt zich”. 

De man had gelijk: niemand is immuun voor het verleden. 

 

 

Van Jan Hendrickx 

 

Van harte beveel ik jullie dit jeugdkoor aan. Te zien op Youtube via de volgende link: 

https://youtu.be/x2PkccjTlho 

 

 

Van Bas 

 

Zangersvrienden, 
Wat zien we daar nu toch? 
Een snoeihete lavastroom uit een Bergse krater? 
Of heb ik een zeer zeer zeer vreemde kater?  
Nee, het was dus geen kater maar een prachtig uitzicht over West Brabant. 

 

https://youtu.be/x2PkccjTlho


Van Clemens 

 

De Spaanse griep en Covid-19-pandemie I 
 

In de afgelopen eeuwen hebben pandemieën over vele landen in de wereld geraasd. In de 13e en 14e 

eeuw waren dat pestepidemieën , in andere tijden waren het  cholera,  pokken, mazelen, polio die 

miljoenen mensenlevens eisten. Aanzienlijke ‘happen’ werden uit de bevolkingen genomen. 

 

Ik wil het in deze bijdrage aan KOORonaNIEUWS vooral hebben over de Spaanse griep die aan het 

begin van de 20e eeuw verscheen (en verdween) en in een volgende bijdrage over wat wij nu 

meemaken: de Covid-19-pandemie. Zijn er verschillen en overeenkomsten? Wat kunnen we van de 

Spaanse griep leren? 

Laat ik beginnen met de Spaanse griep. 

 

Eigenlijk is het bijvoeglijk naamwoord ‘Spaans’ niet juist. De griep die in de jaren 1918 en 1919 over 

de wereld ging begon niet in Spanje maar in de staat Kansas (V.S.) bij aldaar gelegerde soldaten. Als 

je de wereldwijde verspreiding van de ziekte op een tijdlijn legt dan zie je dat de griep zich voor het 

eerst openbaart in Camp Funston (nu Fort Riley) in Kansas (V.S.) in maart 1918. De daar gelegerde 

militairen werden voorbereid op de overtocht naar Europa om te worden ingezet bij de geallieerde 

troepen van Frankrijk en Engeland. Men wilde een overwinning op de Duitsers behalen en een einde 

maken aan de Eerste Wereldoorlog (in het vervolg: WO-I). Je zou kunnen zeggen dat de zogenaamde 

Spaanse griep eigenlijk ook een bijproduct is van oorlogshandelingen.  

Even terug naar de tijdlijn: maart 1918, Kansas; april 1918, West China, Frankrijk; mei 1918: Midden 

China, Zuid-Afrika, Spanje; juni 1918: Nieuw-Zeeland, India, Engeland; juli 1918: Nederland, 

Duitsland. Dit is een globale tijdlijn en veel landen zijn niet genoemd.  

Spanje was tijdens  WO-I neutraal. Wegens de oorlogscensuur was het de toenmalige 

nieuwsverspreiding niet toegestaan te berichten over ziekte bij geallieerde troepen of Duitse troepen 

(er waren uitbraken van griep bij grote groepen Britse, Franse en Duitse militairen met vele 

slachtoffers!). Over het neutrale Spanje en de verspreiding van de griep aldaar berichtten de kranten 

volop. Vandaar de benaming Spaanse griep. 

Achteraf vermoedt men dat de griep Europa is binnen gebracht door Amerikaanse militairen die aan 

land kwamen in Franse havenplaatsen (o.m. Brest, Bordeaux). In overbevolkte legerkampen achter 

de frontlinies (o.m. Étaples, aan de kanaalkust) met een overmaat aan gewonde, verzwakte en 

uitgeputte militairen vond een snelle verspreiding van de griep plaats.  

 

Ronduit schokkend zijn de volgende getallen: de WO-I heeft het leven gekost aan ongeveer 10 

miljoen militairen en 5 miljoen burgers; de Spaanse griep aan ongeveer 50 miljoen mensen. 

Ik herinner mij dat tijdens de lessen geschiedenis die ik heb gehad nauwelijks aandacht is besteed 

aan de pandemie wel aan WO-I...! 

 

Even stilstaan bij de toenmalige Spaanse griep als aandoening. De ziekte is vooral als geheimzinnig 

getypeerd. Men wist niet wat er gebeurde. Er was een merkwaardig beloop. De eerste ‘golf’ was 

betrekkelijk mild. Men was een paar weken ziek en een stevige borrel en bedrust was voldoende 

voor een snel herstel. De tweede golf had een dramatisch verloop: de ziekte ging gepaard met 

ernstige symptomen (hoge koorts, hoesten, benauwdheid, een blauwe kleur krijgen) met in veel 

gevallen de dood tot gevolg.  

Men heeft niet geweten of een virus of bacterie de oorzaak van de Spaanse griep was. Lange tijd ging 

men ervan uit dat een bacterie (ontdekt door Pfeiffer) het deed. Het is niet zo dat het bestaan van 



virussen onbekend was. De Nederlander Beyerinck geldt als de vader van de virologie door zijn 

ontdekking van een virus (door middel van filtertechnieken) in 1898 als veroorzaker van de 

zogenaamde Tabaksmozaïek-ziekte, een ziekte van de tabaksplant. Er is door dezelfde technieken toe 

te passen op speeksel en bloed van griepslachtoffers in 1919 ontdekt dat het geen bacterie kon zijn 

die de boosdoener was maar iets veel kleiners: een virus. Deze, het influenzavirus (= griepvirus) werd 

pas in 1931 geïsoleerd (zie onderstaande afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Schema van het influenzavirus (bron: Wikipedia, virology.ws)) 

 

Dit schema ziet er wat ingewikkeld uit. Er zijn maar twee dingen die voor dit verhaal belangrijk zijn: 

de HA en de NA. Dit zijn twee eiwitten, enzymen die bepaalde scheikundige reacties met cellen 

teweeg kunnen brengen, De NA (neuraminidase) heeft een soort van portiersfunctie: het opent de 

cel door de buitenwand ervan open te maken door het oplossen van de zogenaamde epitheelcellen. 

Wanneer er een opening is gaat het HA (hemagluttinine) als een insluiper naar binnen. Dit enzym laat 

rode bloedcellen samenklonteren (gluttineren) vandaar de naam ‘hemagluttinine’. Tevens vindt er 

een  snelle vermeerdering van het virus plaats. De combinatie van virusvermeerdering (en 

vernietiging van de zogenaamde gastheercel), bloedklontering (embolieën) en het massaal 

mobiliseren van afweercellen was (en is nog steeds) de belangrijkste oorzaak van een fataal verloop 

van de ziekte. Het zijn vooral de cellen in de longen die aangedaan worden, met in veel gevallen 

longontsteking als complicatie, waardoor in het slechtste geval een slachtoffer kan overlijden. 

Men heeft, toen er meer bekend werd over het virus van 1918, de eerste griep getypeerd met H1N1. 

De (eerder genoemde) letter A staat voor een virus dat snel verandert (muteert) en een dodelijke 

pandemie kan veroorzaken. Bij de virustypen B en C is dat in mindere mate het geval. Na de H1N1 

zijn andere cijfers aan nieuwere virussen gegeven (met name vogelgriep) zoals H4N5 enzovoort. 

Momenteel wordt Nederland geteisterd door het vogelgriepvirus H5N8, een virus van het type A met 

als gevolg veel dode vogels in de natuur en het ruimen van kippenstallen. 

Pas in 2005 heeft men het Spaanse griepvirus kunnen reconstrueren mede op grond van vocht uit de 

longen van slachtoffers die men heeft opgegraven uit de diepgevroren grond in Alaska. Men heeft 

vastgesteld dat het hier een vogelgriepvirus betrof. Virologen zijn bevreesd dat door allerlei 

veranderingen in dit vogelgriepvirus er een besmetting van mensen zou kunnen plaatsvinden met 

rampzalige gevolgen. Vandaar dat  bij geconstateerde vogelgriep onder meer kippenboerderijen snel 

worden geruimd. 



Er is geconstateerd dat in onder meer gebieden met intensieve veehouderij, markten met veel 

levende dieren (dikwijls met op elkaar gestapelde kooien), dichtbevolkte gebieden de kans op 

overdracht van virussen (ook bacteriën, denk aan de Q-koorts-epidemie) van dier op mensen en van 

mens op mens groot is.   

 

Nu wil ik stilstaan bij de Spaanse griep in Nederland. Zoals eerder aangegeven: de eerste ‘golf’ had de 

kenmerken van een milde griep. Echter begin oktober 1918 begint de tweede uitbraak, met 

rampzalige gevolgen. Nu was de griep niet het enige wat toen in Nederland speelde. Het land had, 

ondanks de neutraliteit, toch fors geleden onder WO-I. Er was hongersnood, er waren grote 

maatschappelijke tegenstellingen en de maatschappij was in beweging. Zo dreigde er een revolutie 

(Troelstra) in navolging van sociale omwentelingen in andere landen (onder meer Rusland, 

Duitsland).Er was geen centrale coördinatie van de gezondheidszorg. De burgemeester en 

wethouders van de afzonderlijke gemeenten namen besluiten. In de meeste gevallen kwamen die 

neer op het sluiten van de scholen. Immers de grootste aantallen slachtoffers waren jonge mensen 

en men meende dat binnen de scholen de besmettingskans het grootst was. In de loop van de weken 

gaan mensen bussen en treinen vermijden. 

De meer stedelijke gebieden in het westen hadden relatief minder te lijden dan de oostelijke 

gebieden. Zo vond in Drenthe een drama plaats. Deze provincie had veenkoloniën en grote groepen 

zeer arme mensen. Men woonde met grote gezinnen in armzalige onderkomens (‘plaggenhutten’) en 

binnen die gezinnen vond een ware slachting plaats. Het kostte de toenmalige burgemeester van 

Emmen moeite om artsen te vinden die de paar aanwezige huisartsen zouden kunnen ontlasten. Het 

dramatisch hoogtepunt in dodenaantallen werd in november 1918 bereikt. 

Men schat dat in Nederland de Spaanse griep aan ongeveer 38.000 mensen het leven heeft gekost. 

Een landelijk gemiddelde van 4 slachtoffers op 1000 inwoners. Dit getal is inclusief de overlijdens ten 

gevolge van longontsteking als complicatie bij de griep. Zo is ook de grootmoeder van Helma, mijn 

vrouw, in het voorjaar van 1919 ten gevolge van de Spaanse griep overleden. Er volgde nog een ‘golf’ 

in het voorjaar van 1920 en vervolgens nam het aantal slachtoffers af en het virus leek te 

verdwijnen… 

 

Tijdens de pandemie zijn wereldwijd en in Nederland allerlei experimenten met geneesmiddelen 

uitgevoerd die tot niets leidden. Ook kwakzalvers grepen hun kans. Zo werd de Abdijsiroop 

aanbevolen oftewel dik suikerwater met kaneel. Dan waren er de zogenaamde elektro-

homeopathische hulpmiddelen van de Italiaan Mattei. Deze bestonden uit een flesje met scrofulose 

(een klierziekte), een flesje met rode en een flesje met blauwe elektriciteit. Onderzoek wees uit dat 

de scrofulose niets anders was dan suiker en meel. De rode elektriciteit was water in een rood flesje 

en de blauwe elektriciteit was water in een blauw flesje...Zo werd ook rode bieten aanbevolen, 

sublimaatinjecties (injecties van een verbinding van chloor met kwikzilver) , berokingen met 

salpeterzuur, eucalyptusolie en nog veel meer. 

 

Een medicijn, eigenlijk een vaccin is pas veel later ontwikkeld. Grappig is dat het woord ‘vaccin’ 

afgeleid is van ‘vacca’ dat ‘koe ‘betekent. De arts Jenner ontdekte rond 1796 dat blootstelling aan 

koepokken bescherming tegen pokken tot gevolg had. Een toevallige ontdekking omdat met iets als 

‘virus’ helemaal niet kende. Deze wijze van preventieve behandeling door toediening van milde 

ziekteverwekkers werd vaccinatie genoemd. Die ziekteverwekkers zorgden ervoor dat het lichaam 

antistoffen maakte die veroorzakers van meer ernstige ziekten zouden kunnen bestrijden. 

Deze vorm van preventieve (= voorkómende) behandeling  werd en wordt toegepast bij besmetting 

door het influenzavirus. Ik noemde al eerder dat het virus steeds verandert (zich ‘muteert’) waardoor 

steeds een ander vaccin nodig is. Bovendien is gebleken dat bepaalde influenzavirussen alleen 



bepaalde diersoorten kunnen treffen (bijvoorbeeld varkens en vogels) of dat die verspreid worden 

door bepaalde dieren. Zo zouden eenden als trekvogels verspreiders kunnen zijn van bepaalde 

vogelgriepvirussen zonder er zelf last van te hebben. 

 

De griepprik die wij elk jaar toegediend krijgen (als we dat willen) is zo’n vaccin dat elk jaar wordt 

aangepast. Na de Spaanse griep zijn er andere uitbraken van griep geweest. Een grieppandemie is tot 

nu toe  – gelukkig – niet voorgekomen maar blijft de zorg van artsen en virologen. Er zijn gevallen 

bekend van besmetting van mensen met een vogelgriepvirus. Virologen zijn beducht voor bepaalde 

vermengingen van het griepvirus waarvoor mensen gevoelig zijn met bepaalde vogelgriepvirussen, of 

bepaalde mutaties die kunnen leiden tot een pandemie. 

 

In een volgende bijdrage zal ik ingaan op het Covid-19-virus in vergelijking met het influenzavirus. 

 

Bronnen: 

Mecking E, (2006), Het drama van 1918. Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin. 

Amsterdam, Mets & Schilt. 

Verschillende bijdragen aan Wikipedia. 

 

 

Van Fred 

 

Of het aan klimaatverandering ligt of aan andere invloeden, we weten er nog niet zoveel van. Een feit 

is wel dat er steeds weer nieuwe soorten insecten, planten, schimmels e.d. gevonden worden. Van 

sommige dacht men dat ze al lang uitgestorven waren, andere trekken langzaam van zuid naar noord 

en van weer andere is bekend dat ze met scheepsladingen hier zijn aangeland. Belangrijk is het om te 

volgen of al die nieuwe soorten niet onze inheemse soorten verdringen. 

 

Nee, deze keer wil ik het hebben over het Markiezaatsmeer. Of eigenlijk hoef ik jullie daar niet al te 

veel over vertellen. Mensen van West-Brabant en zeker die van Bergen op Zoom praten met 

nostalgie over de weervisserij, de haven, de getijden, de Duintjes, het zwembad van de 

Princesseplaat. 

En ze praten soms met pijn in het hart over de aanleg van de Markiezaatsdam en de Oesterdam. Die 

zorgden er ten slotte voor dat al het hierboven genoemde verdween. Enerzijds zijn die dammen 

aangelegd in het kader van de Deltawerken, ter bescherming van de kust bij Bergen op Zoom, maar 

het kwam ook wel goed uit, gezien de lang geleden gemaakte afspraak met België om een 

getijdenvrije vaarroute van Antwerpen naar Rotterdam te creëren.  

 

De aanleg van de dammen was een flinke project. Ook een 

moeilijk project, omdat er in het Scheldegebied nog veel veen 

in de grond zit. Dit had tot gevolg dat er een stuk van de dam 

wegsloeg en veen op de kust spoelde. Lang voordat wij ook 

het plan hadden om naar Huijbergen te verhuizen, gingen wij 

met onze kinderen maar het Markiezaat om dit fenomeen te 

zien. 

 

 



 
 

Op deze foto uit 1984 wordt de laatste hand gelegd aan het dichten van de Markiezaatsdam. 

 

De gemeente Bergen op Zoom maakte van de gelegenheid gebruik om stadsuitbreiding in westelijke 

richting mogelijk te maken: de Bergse Plaat.  

Wat te doen met het overgebleven gebied tot aan de Markiezaatsdam?  

 

De Dienst gemeentewerken van de gemeente Bergen op Zoom ontwierp een prachtig 

recreatiegebied met sportterreinen, parkeerterreinen, jachthaven, kampeerterreinen, visvijvers, 

strand, een rondweg en ontsluitingswegen. 

 

Op een rommelmarkt kwam ik de tekening daarvan tegen.  

 

Gelukkig is dit er allemaal niet van gekomen. Wie weet was Bergen op Zoom toen al een artikel 12 

gemeente geworden. 

Wat opvalt is dat het ontwerp de provinciegrens overschrijdt.  

 

We hebben er een prachtig natuurgebied bij gekregen. Aansluitend aan de Mattemburgh en Lindonk. 



 
 



 

Het Markiezaatssmeer is nu een natuurgebied geworden van bijna 2000 hectaren, in bezit van 

Brabants Landschap. Eén van de belangrijkste wetlands van Europa. Over alle natuurwaarden die ons 

daar ten deel zijn gevallen zal ik niet verder uitweiden. Ik gids daar regelmatig en moet mij dan 

behoorlijk beperken met mijn verhaal. Gelukkig kan ik kiezen uit een scala van onderwerpen; er staat 

veel op de harde schijf van mijn PC. 

 

Waarom dan dit verhaal……  

In het Markiezaatsmeer ligt een eiland, Steenvliet geheten. Toen het Markiezaat en Zuid Beveland 

nog niet verdronken waren was Steenvliet een gehucht. Op oude kaarten vind je het terug, misschien 

heeft er zelfs een kasteel gestaan. 

Dit is een figuratieve kaart van Hattinga uit 1784. Figuratief wil zeggen dat de situatie op dat moment 

niet zo was, maar een weergave van hoe het voor de Sint Felixvloed van 1530 en de 

Allerheiligenvloed van 1570 er uit zag. 

 

 
 

Van die hoge plek, Steenvliet in de Oosterschelde werd een werkeiland gemaakt voor de aanleg van 

de Markiezaatsdam. Het eiland kreeg de naam “De Spuitkop”. De grens tussen Zeeland en Noord-

Brabant loopt er dwars overheen. 

 

De waterstand in het Markiezaatsmeer (plm. 1000 ha) kan worden geregeld en wordt ook 

gevarieerd, afhankelijk van het seizoen. 

 

In het meer vindt geen recreatie plaats. Zwemmen en bootje varen is er dus niet bij. Het eiland is een 

rustgebied voor trekvogels én broedgebied voor onder andere inmiddels zo’n 250 koppels lepelaars. 

Om de lepelaars in stand te houden wordt vóór het broedseizoen vastgesteld of er geen vossen op 

het eiland zijn.  

Zoogdieren kunnen allemaal zwemmen, zo ook de vos. En als er ijs is (wat is dat?) kunnen ze 

daarover naar het eiland lopen. Vastgesteld is dat reeën zwemmend van het vaste land naar het 

eiland zwemmen. Die zijn er dus, maar vossen worden geweerd. Als die er zouden zijn, heb je geen 

lepelaars. 

 

In 2012 kreeg ik een uitgelezen kans om op het eiland rond te kijken. De plantenwerkroep ging voor 

het eerst in 10 jaar inventariseren hoe het met de plantenwereld gesteld was. Het is door de 

ontwikkeling van zout, via brak, naar zoet water een erg interessant gebied.  



Het blijkt dat de verzoeting veel langzamer gaat dan verwacht. Vandaar dat er volop zeekraal en 

lamsoor groeit. 

 

Een boswachter van Brabants Landschap bracht ons vroeg in de ochtend met een boot naar het 

eiland en haalde ons aan het eind van de middag weer op.  

Ik trok een tijdje op met de plantenwerkgroep en daarna ging ik mijn eigen gang. Ik wilde in ieder 

geval Bergen op Zoom vastleggen vanaf de westkant. Een uitgelezen kans en het was ook nog 

geschikt weer daarvoor.  

 

Het verblijf was een aparte ervaring. Een onbewoond eiland! Je zet ergens je fototas weg en een uur 

later staat hij gewoon nog op dezelfde plek.  

Uiteraard waren wij daar buiten het broedseizoen, maar de planten tierden welig. Erg interessant, 

evenals de overblijfselen van de werken die daar gezet zijn tijdens de bouw van de dam. Waarom zou 

je die ook opruimen? Ze roesten vanzelf weg. 

 

 

 



 

 
Zwartwordende wasplaat 

Ik kon het niet laten…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


