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De “ziekenboeg” 
 
Leon 
We weten dat Leon een probleem heeft met zijn benen en een heupgewricht.  
Onlangs is hij gevallen en heeft daarbij twee ribben gebroken. 
Vorige week heeft hij een lichte Tia gehad. Cees heeft An gesproken. 
Leon heeft twee dagen in het ziekenhuis gelegen en mocht daarna weer naar huis. 
Hij heeft gelukkig geen uitvalsverschijnselen, alleen wat zichtverlies aan een oog en de vermoeidheid 
slaat toe. 
 
Joop 

Joop bericht dat hij positief getest is op Covid-19. Hij heeft er in geringe mate last van. 

Quarantaine is de boodschap. 

 

Jac Franken 

Jac begint binnenkort aan de laatste chemokuur. Hij is heel erg moe.  

Na de chemokuur worden de bloedwaarden weer gemeten en gecontroleerd of de organen nog goed 

werken. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of er een immuuntherapie kan volgen.  

 

 

Van Ad (Stadsgids Henk Borghouts) 

 

Mille periculis supersum 

 

Gidsen in Bergen op Zoom ten tijden van corona is een vreemde en meer dan onwennige 

gewaarwording, er wordt namelijk niet gegidst. Daar waar we elk jaar van april tot eind oktober al 

wandelend door een vrolijke en levendige binnenstad mogen vertellen over het roemruchte verleden  

moeten de gidsen zich dit jaar behelpen met een mijmerende gedachte over het publiek dat 

aanwezig had kúnnen zijn. 

Hoe anders was het enkele maanden geleden toen de vele deelnemers van de 

Vastenavendwandeling de neus van de gids achterna dweilden, hoe anders was het vorige zomer 

mensen hun geduld te vragen omdat de dienstdoende gids met zijn vorige groep iets te diep in het 

verhaal was gedoken over de diverse stadsbranden die de stad hebben geteisterd en bovenal: hoe 

teleurstellend was het om tijdens het Open Monumentenweekend de bezoekers geen toegang tot de 

Peperbus te mogen verschaffen omdat het nu eenmaal te druk was geworden op de oude kolos? 



Terug naar het gemijmer van het heden: als de gidsen niet kunnen gidsen moeten we de verhalen 

maar eens van ver halen. Voor mijn dagelijkse werk zat ik in 2017 in de kost in het fraaie Alkmaar. Ik 

besloot mee te lopen in een stadswandeling onder begeleiding van een gids. Aan het einde van de 

wandeling wist ik ontzettend veel over de productie van diverse kazen maar vrijwel niets over de 

stad of over een victorie die daar volgens zeggen moet beginnen. Dan zelf naderhand maar een eigen 

rondje lopen en op zoek naar een gezellig ogend restaurantje waar aan de innerlijke mens kon 

worden gewerkt. En wat overkomt me? Mijn aandacht wordt getrokken door een eetcafé waarvan 

de eigenaar een spandoek voor het raam had gehangen met de tekst ‘Mille Periculis Supersum’ en de 

keuze van het restaurantje was daarmee gemaakt. Eenmaal binnen bleek de eigenaar fervent AZ-

supporter te zijn en het spandoek te hebben gehangen doelend op een mager recent verleden van 

de club en de huidige prima prestaties. Hij vroeg me waarom het doek me zo was opgevallen en ik 

vertelde over mijn hobby in Bergen op Zoom en dezelfde tekst die op ons stadhuis te vinden is. Op 

zijn vraag wat ik van Alkmaar vond antwoordde ik: een stuk groter dan Bergen op Zoom en bijna net 

zo mooi! een wat flauwe grap die evengoed wel de aanzet was tot een gezellig gesprek met de man, 

die overigens terecht trots was op ‘zijn’ Alkmaar. Bij het afrekenen kwam hij nog terug op mijn hobby 

en vroeg me wat ‘in vogelvlucht’ te vertellen over Bergen op Zoom. Ik adviseerde hem om eens langs 

te komen en gaf hem een mailadres waarop hij me kon bereiken. En wat schetst mijn verbazing…in 

het voorjaar van 2018 kon ik de beste man ook de tekst ‘Mille periculis Supersum’ laten lezen, alleen 

hadden we daar in onze stad geen spandoek voor nodig. 

 

 
Van Clemens 
 
Deze derde bijdrage over audio gaat over de digitale geluidsweergave. Ik heb geprobeerd de dikwijls 

ingewikkelde materie zo helder mogelijk uit te leggen maar ik weet niet of ik daar voldoende in ben 

geslaagd. Mochten jullie bepaalde stukken niet duidelijk vinden of vragen hebben, stuur mij een mail 

(cjanzing@planet.nl). Ik zal trachten een goed antwoord te geven of te verwijzen naar andere 

bronnen die verduidelijking kunnen brengen. Overigens: als je vragen hebt over de twee eerdere 

bijdragen, geef die ook aan mij door. 

Let wel: vragen en antwoorden zijn te lezen in het onvolprezen KOORonaNIEUWS! 

 

3. De digitale geluidsweergave. 
 
Toen ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw kennismaakte met de cd (compact disc oftewel kleine, 
compacte schijf) ging er een wereld voor me open. Als audiofiel (want dat was ik toch wel) was ik 
steeds op zoek naar de ideale geluidsweergave: een goed pickupelement, het beste geluidsbandje 
om maar niet te spreken over een goede versterker en vooral luidspreker. Dat alles binnen een 
aanvaardbaar budget natuurlijk. Maar in dit ‘analoge tijdperk’ kwam ik allerlei problemen tegen: zo 
gaven grammofoonplaten ruis of kregen na verloop van tijd krassen met tikgeluid tot gevolg; 
cassettebandjes ‘ontspoorden’ waardoor ik ze moeizaam met behulp van een potlood weer kon 
opwinden; bepaalde muziekpassages kon ik niet zonder enige vervorming afspelen, met name hoge 
(zang-)tonen of veel dynamiek binnen symfonieën en nog meer problemen.  
Hoe anders was dat met de cd, de eerste digitale geluidsopname op een kleine schijf: geen krassen, 
geen vervormingen maar een loepzuiver mooi geluid. Er zijn hobbyisten die zweren bij het oude 
‘vinyl’ en vinden bepaalde analoge opnamen beter dan de cd: de cd zou te ‘blikkerig en koud’ 
klinken. Ik heb het niet ontdekt, er zullen beslist - kleine – verschillen in klank zijn maar naar mijn 
idee wint de cd het in veel meer opzichten van de oude lp al is het maar de hoeveelheid muziek die 
erop kan, om maar iets te noemen. 
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In dit deel ga ik het over de digitale geluidsweergave hebben. Ik zal beginnen met wat – hopelijk goed 
te begrijpen – theorie over geluid en de digitalisering ervan. Daarbij zal ik zoveel als mogelijk is de 
nodige wiskunde beperkt houden en waar dat niet anders kan zo goed mogelijk uitleggen. 
 
Wat is geluid eigenlijk? Je kunt het vergelijken met golfjes in water, zichtbaar op het wateroppervlak. 
Geluiden zijn golfjes in de lucht. In de vorige delen is beschreven hoe bijvoorbeeld naalden of 
elektrische spanningen met die golfjes meebewegen en op die manier analoge geluidsweergave 
mogelijk maken. Sinds de ontwikkeling van de computer is het mogelijk gebleken de golfjes in 
getallen af te beelden en die getallen terug te ‘vertalen’ naar hoorbare geluidstrillingen. 
De getallen die worden gebruikt vallen onder de zogenaamde boolealgebra. Hierbij worden de ons 
bekende cijfers omgezet in reeksen van ‘nullen’ en ‘enen’ Deze algebra is ontwikkeld door de Britse 
wiskundige George Boole (1815-1864) en vormt de theoretische basis van computersystemen. Het 
voert te ver dit verder te bespreken. Het onderstaande tabelletje geeft een voorbeeld van de 
getallen 0 t/m 9.  

Een computer is, eenvoudige gezegd, een apparaat waarmee de getallen 0 en 1 kunnen 
worden ‘uitgedrukt’ in het ‘aan’- of ‘uit’-zetten van een transistor. Zo heb ik in mijn 
studententijd, als oefening, schetsen gemaakt van onder meer optellers, aftrekkers, 
delers en vermenigvuldigers. Maar goed: dit was wel de begintijd van het digitale 
tijdperk. 
Terug naar geluidsgolven: het is mogelijk elke geluidsgolf in een getal weer te geven en 
die om te zetten naar reeksen ‘nullen’ en ‘enen’. En die reeksen zijn weer terug te 
vertalen naar hoorbaar geluid. 

Bij de verdere bespreking van de digitale geluidsweergave is het van belang even stil te staan bij de 
begrippen ‘bit’ en ‘byte’. Eerder zijn de getallen 0 en 1 genoemd. Dit zijn de kleinste waarden in een 
computer die informatie leveren: de transistor staan ‘aan’ (1) of ‘uit’ (0). Nu bleek het technisch niet 
mogelijk om deze zeer kleine hoeveelheid informatie door een computer te laten ‘lezen’. Dit kon wel 
wanneer met ‘pakketjes’ van 8 bits maakte, de zogenaamde ‘bytes’ (ezelsbruggetje: byte = by eight). 
Dit betekent dat het verschil tussen 1 bit en een byte dus 8 bits is. In de praktijk worden veelvouden 
van bytes uitgedrukt in onder meer kB (kilobyte), MB (megabyte), GB (gigabyte) Er is discussie 
geweest of men moest uitgaan van het grondgetal 10 of 2 (2: 0 of 1). Dit heeft de nodige verwarring 
gegeven waar leveranciers van digitale spullen soms handig gebruik van maken. Wellicht kan 
onderstaande tabel helpen. 

 
 
 
 

 



De verschillen tussen de aantallen bytes uitgedrukt in grondtalen 10 of 2 worden groter naarmate de 
hoeveelheden toenemen. 
 
Terug naar geluid. De geluidsgolf kan worden vertaald naar getallen in de vorm van reeksen van 
nullen en enen. Uit de nullen en de enen kan opnieuw geluid worden ‘gereconstrueerd’. 
 
Een en ander ook grafisch worden uiteengezet. Een geluidsgolf kan in de vorm van een sinusgolf 
worden weergegeven.(zie figuur 1.) Ik leg nu niet uit waar het woord ‘sinusgolf’ vandaan komt, dat 

vraagt beschrijving van de nodige meetkunde (goniometrie) 
en voert hier te ver. Nu kunnen uit de sinusgolf stukjes 
worden genomen en die kunnen worden beschreven met 
aantallen enen en nullen. In het algemeen geldt dat hoe 
meer stukjes uit de oorspronkelijke geluids-(sinus-)golf 
worden genomen en  
bekeken (bemonsterd, in het Engels: ‘sampling’) hoe beter 
het teruggewonnen geluid is.  
Bij digitale geluidsweergave is het dus van belang om 
voldoende bemonsteringen (‘samples’) van het 
geluidssignaal te nemen zodat de oorspronkelijke golf weer 

Figuur 1. Geluidsgolf weergegeven als sinusgolf   teruggehaald kan worden. Het aantal malen dat een golf 
wordt bemonsterd word ‘sampling rate’ genoemd.  
 
Hoe hoger de sampling rate hoe beter het geluid klinkt. Nu is het bij mensen zo dat tot geluid van 
22.050 golfjes per seconde (oftewel 20.050 Hertz) nog hoorbaar is. Om dit door een cd te kunnen 
laten afspelen heeft men gekozen voor een sampling rate van 44,1 kHz, dat wil zeggen dat de 
oorspronkelijke geluidsgolf 44.100 keer per seconde wordt bemonsterd. Het spreekt voor zich dat 
hieruit ruimschoots de oorspronkelijke geluidsgolf kan worden teruggehaald.  
Een tweede belangrijk begrip, naast de ‘sampling rate’ is de ‘bit diepte’, oftewel ‘bit depth’. Dit hier 
uitgebreid behandelen voert ook te ver, daar komt toch wat rekenwerk en wiskunde aan te pas. Het 
voldoende te begrijpen dat ‘bit diepte’ enigszins te vergelijken is met het aantal ‘pixels’ op een 
beeldscherm: hoe meer pixels, hoe scherper het beeld. Voor geluid: hoe meer bits een geluid 
beschrijven hoe meer ervan ‘terug te halen’ is. Maar dit laatste is voor geluid niet helemaal waar. 
Voor een uitleg daarvan verwijs ik naar http://homestudioplugin.nl/digitaal-audio-techniek/16-of-24-
bit-depth 
‘Bit depth’ is van belang voor de terug te halen sterkte (volume) van de oorspronkelijke geluidsgolf. 
Voor een cd hanteert met een bit depth van 16 bits waarmee met de verhouding tussen het 
geluidssignaal en de ruis terug weet te brengen tot 96 dB (decibel), dus nauwelijks te horen ruis.  
 

Bij 16 bits kan een onderdeel van geluid met 65536 
waarden (combinaties van nullen en enen) worden 
weergegeven. Een bit depth van 24 wordt gebruikt 
om meer speelruimte te hebben bij het bewerken 
van opnames. Het zó manipuleren van nullen en enen 
om ruis niet hoorbaar te maken heet ‘dithering’. Het 
voorgaande kan schematisch aldus worden 
weergegeven (zie figuur 2.).  
 
 
 
 

Figuur 2. Een audio signaal: sinus golf en digitale golf 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sampel.jpg 

http://homestudioplugin.nl/digitaal-audio-techniek/16-of-24-bit-depth
http://homestudioplugin.nl/digitaal-audio-techniek/16-of-24-bit-depth
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Sampel.jpg


PAM (in figuur 2.) staat voor ‘Pulse Amplitude Modulatiesignaal’, die levert een zogenaamde ‘puls 
code’ op. Die code is een getal (in nullen en enen). Meerdere pulscodes zijn dus eigenlijk de ‘hapjes’ 
die uit de geluidsgolf worden genomen om er naderhand de oorspronkelijke golfvorm, het 
oorspronkelijke geluid, uit te reconstrueren. 
 
Eigenlijk is digitale geluidsweergave niet meer dan het zó manipuleren van nullen en enen tot er een 
optimale weergave van het opgenomen, oorspronkelijke geluid is verkregen.  
 
In dit stuk is geluid beschreven in de vorm van één enkele golf, de zogenaamde enkelvoudige golf. In 
werkelijkheid is alle geluid een samenstelling van meerdere golven, die daarmee het verschil in onder 
meer menselijke stemmen, instrumentgeluiden, vogelgeluiden weergeven, ofwel de zogenaamde 
samengestelde of complexe golven. Die laatste worden ook wel uitgedrukt in een 
geluidsspectrogram (zie figuur 3.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figuur 3. Geluidspectrogram van ‘I owe you’ . (Door Jonas.kluk - Eigen werk, Publiek domein), 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2118459 
 
De digitale bewerking van geluid heeft tot nu toe tot allerlei toepassingen geleid. Denk aan de 
synthesizer, de digitale piano, dicteerapparaten, de iPod, mengtafels en nog veel meer. In deze 
bijdrage zal ik stilstaan bij de cd en ‘streaming’. 
 
De compact disc (cd) is ontwikkeld door Philips en Sony/CBS. Op 17 augustus 1982 is de eerste cd in 
Langenhagen (D.) gemaakt. In de jaren daarna werd de cd naast muziekdrager ook drager van allerlei 
soorten gegevens. Daarnaast werd het mogelijk cd’s te wissen en opnieuw te beschrijven (‘branden’). 
De cd is een polycarbonaat schijfje dat 1, 2 mm dik is en een doorsnede heeft van ongeveer 12 cm. 

De doorsnede ziet er aldus uit (zie figuur 4).  
(Red. bij F staat tussen haakjes “putje”)  
 
In wezen dus een schijfje met bultjes (de 1) en 
putjes (de 0). Die reeksen van enen en nullen zijn in 
sporen op het schijf geperst. Een laserstraal volgt 
die sporen en registreert de putjes en bultjes. Op 
die manier maakt de laserstraal snelle ‘pulsjes’ die 
door een omzetter naar hoorbaar geluid worden 
vertaald. Het schijfje draait met een snelheid van 
ongeveer 215 maal per minuut.  
 

Figuur 4. Doorsnede van een cd.  
(www.weethet.nl) 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2118459
http://www.weethet.nl/


Zo’n omzetter heet ‘digital to audio converter’ ofwel ‘digitaal naar audio omzetter’, afgekort DAC. 
Elke cd-speler heeft zo’n DAC die een zwak stroompje genereert dat door een versterker tot 
hoorbaar geluid wordt. De cd was lange tijd populair. Opvallend waren de degelijkheid van het 
product (geen krassen of schade door breuk), geen vervorming en een grote opslagcapaciteit. De cd 
is nog steeds een belangrijk opslagmedium van allerlei gegevens. 
 
Zoals aangegeven: de audio-cd is een digitaal opslagmedium Die kan worden gekopieerd naar een 
harde schijf, USB-stick of ander opslagmedium. Dit kopiëren wordt ‘rippen’ genoemd. Bezitters van 
een personal computer kunnen muziekbestanden opslaan en die beluisteren zonder te hoeven 
opstaan om cd’s te verwisselen. Je kunt dus een zogenaamde ‘speellijst’ maken. 
Nu zijn er een tweetal opties: rippen zonder verlies aan geluidskwaliteit of rippen mét verlies van 
geluidskwaliteit. Bij de eerste optie is het opgeslagen geluid dat van de oorspronkelijke audio-cd (dus 
‘sample rate’ 44,1 kHz en ‘bit depth’ 16). Bij de tweede optie wordt het aantal bits per seconde 
gevarieerd. Men gebruikt wel het aantal bemonsteringen van 44.100 keer per seconde, maar de het 
doorgegeven aantal duizenden bits per seconde (meestal Kilobits per seconde, Kbps, de zogenaamde 
bit rate) ligt dikwijls wat lager waardoor de geluidsbestanden kleiner worden en de opname aan 
kwaliteit verliest.  
Zo’n programma waarmee een digitaal geluidsbestand wordt bewerkt heet codec (coderen-
decoderen). Zonder kwaliteitsverlies decoderen levert meestal een zogenaamd ‘lossless’ bestand op 
(bijvoorbeeld met de codec FLAC (ofwel Free Lossless Audio Codec = gratis audio codec zonder 
verlies aan kwaliteit). Met een gering verlies decoderen levert een zogenaamd ‘lossy’ (= klein verlies 
aan kwaliteit) bestand op (bijvoorbeeld met de codec MP3). Je kunt het vergelijken met het 
opvouwen van een stuk papier: als je het weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt is er geen 
verlies. Echter je kunt ook bepaalde uitsteeksels, flapjes bijknippen en toch in grote lijnen het 
oorspronkelijke stuk papier terugkrijgen, maar dan met gering verlies. De sample rate en bit diepte 
blijven bij alle codecs hetzelfde, enkel het aantal bits per tijdseenheid (wel of niet bijknippen van het 
opgevouwen stuk papier) varieert. Voor mp3 levert een bit rate van 128 Kbps goede resultaten. Voor 
bepaalde muziek zou een nog hogere bit rate (bijv. 360 Kbp, Kilobits per seconde) gekozen kunnen 
worden.  
Het effect van ‘lossy’ codecs is dat er kleinere geluidsbestanden ontstaan wat betekent dat er meer 
muziek op een schijf of USB-stick geplaatst kan worden.  
Een cd heeft een bit rate van 1.411 Kbps! Een aanzienlijk verschil. Er zijn talloze codecs ontwikkeld 
(bijv. Ogg-Vorbis, AAC, WMA). Ik verwijs naar Wikipedia. Hier zal ik twee veel toegepaste codec 
bespreken, FLAC en MP3. 
 
De codec FLAC, afkorting van Free Lossless Audio Codec. Deze codec is een compressietechniek (40 
tot 50 % van het oorspronkelijke geluidsbestand) die na decoderen weer het oorspronkelijke bestand 
oplevert. Ooit ontwikkeld door John Coalson als zogenaamd ‘open source project’ (dus zonder allerlei 
octrooien en andere restricties en voor iedereen is het programma toegankelijk) voor de organisatie 
Xiph. Org Foundation. Zo zou een hele Mattheus Passion van Bach die bijvoorbeeld 2 uur en 36 
minuten duurt als bestand in FLAC formaat op één audio-cd passen. Immers de bit rate van een cd is 
1411,2 Kbps en die van het FLAC-bestand gemiddeld 544 Kbps! 
MP3 is een codec die bij het decoderen wat gegevens opoffert. Zoals hierboven beschreven gebeurt 
dit door de bit rate te verlagen. MP3 is afgeleid van MPEG, afkorting van Moving Pictures Expert 
Group (= groep van deskundigen in de filmwereld). De standaard is ontwikkeld in 1992 en belast met 
patenten. De codec bevat algoritmen (beslisreeksen) die pakketjes geluid (in de vorm van nullen en 
enen) weglaten, met name die pakketjes die onder meer te hoog en te laag geluid zouden opleveren. 
Men gaat daarbij uit wat voor het menselijk oor hoorbaar zou zijn. Zo wordt geluid van boven 
16.000Hz weggefilterd. De bit rates zijn 32, 64, 128, 160, 192 , 256 of 360 Kbps. Een hogere bit rate 
levert een beter geluid. Meestal kiest men voor 128 Kbps. Hogere bit rates zouden geen echt 
hoorbare verschillen geven. 



Hoe dan ook: ik als audiofiel kan – gelukkig – nog steeds het verschil horen tussen en ‘lossless’ FLAC-
bestand en een ‘lossy’ MP3-bestand.Dit is met name het geval bij klassieke muziekbestanden 
doordat bij MP3 veel boventonen, klankkleur, galm en andere zaken wegvallen. 

 
 
De hierboven besproken cd heeft nu veel concurrentie van de zogenaamde ‘streaming’. Dit is met 
name het geval bij allerlei vormen van populaire muziek (pop, hip-hop, heavy metal en dergelijke). 
Naar verluidt zou op dit punt de cd markt verloren hebben aan streamingsdiensten die via internet te 
benutten zijn. ‘Streaming’, het woord zegt het al, verwijst naar stromen. Via internet worden 
stromen van enen en nullen aangeboden die tot muziek om te vormen zijn. Er zijn vele 
streamingsdiensten die gratis – maar met veel reclame – muziek aanbieden, voor andere moet je 
betalen. Er zijn veel diensten waarvan Spotify nu de bekendste is.  
Spotify (Zweden) is een streamingsdienst die muziek biedt in gecomprimeerde vorm. Men maakt 
gebruik van de Ogg-Vorbis codec, een codec vergelijkbaar met MP3 dus gepaard gaande met een 
(klein) verlies aan geluidskwaliteit. De bit rates zijn 96, 160 en 320 Kbps. De hoogste bit rate is het 
duurst (nu € 10,= per maand). 
Een tweede streamingsdienst is Tidal (Zweden) Deze biedt muziek in cd-kwaliteit en heeft de 
mogelijkheid muziek in hoge resolutie te beluisteren, dat wil zeggen muziek uit de opnamestudio 
(opgenomen met een zogenaamde ‘mastertape’). Het gebruikte FLAC-formaat vraagt veel Kbps en 
dat betekent een hogere prijs per maand (nu € 19,99). 
 
Tot zover dit deel van mijn presentatie over audio. Er is nog veel meer over digitale audio te vertellen 
of nader te preciseren, ik verwijs daarvoor naar Wikipedia. Heel verduidelijkend is onder meer het 
stuk over ‘Geschiedenis van de geluidsopname’. Ook binnen YouTube is veel te ontdekken over 
(digitale)audio. 
 
In het laatste deel zal ik jullie een en ander vertellen over audio in huis. 
 
  



Van Bas 

 

Leuk verhaal van stadsgids Wilma in KOORonaNIEUWS. 
Vooral een verhaal van herkenning voor mij. 
Maar dan nog wat vroeger. 
Ik neem jullie mee naar mijn herinnering. Eind jaren 40, begin jaren 50. 
Naar de Borgvlietsedreef. Een van de levensaders van ’t Fort. 
Ik stel me voor dat ik toen een drone bezat en me opstelde op de kruising Prins Bernhardlaan – 
Borgvlietsedreef. 
Mijn drone vliegt op 15 meter hoogte en ik ga rustig aan de wandel naar het zuiden….. 
Links op de hoek een kruidenier, vervolgens lage huisjes. 
Over de huisjes heen heb ik zicht op de Bewaarschool en, nog iets verder, de Theresiaschool van de 
nonnen. 
Rechts woont en handelt kolenboer Stouthart. Het rijtje woningen eindigt met de bakkerij van 
Boschman. Over deze huizen heen zie ik leegte. Of eigenlijk akkertjes en nog verder weg De Kiek. 
Ik reis verder en zie nà Bakker Boschman geen woningen, wel akkerland.  
Anno nu, 2020, staat daar…..de Driemaster, u allen wel bekend. 
Aan de linkerkant de tabakswinkel van Van de Watering en daarnaast Eijsermans, de loodgieter. 
Leuk detail…..bij Eijsermans hadden ze telefoon. Ja echt hoor! Wij thuis op ’t Lourdesplein niet. Ja 
echt hoor! Als m’n moeder het echt nodig vond dat dokter Blom maar eens langs moest komen, 
kregen we een dubbeltje in de handen gestopt, gingen naar Eijsermans en vroegen of ze dat aan 
onze dokter wilden vragen. Hij kwam. Kostte wat, maar dan heb je ook wat. De dokter aan huis. 
Ter hoogte van de Bernadettestraat gaat links en rechts de bebouwing weer verder en krijgen we 
links de Graaf Pretoriusstraat, later de Pastoor van Eekelenstraat. 
Hier tegenover het allereerste begin van wat later de Waalstraat 
zou worden. Want vanuit mijn drone zie ik achter deze huizen nog 
steeds niets behalve een zandpad en verder landerijen en weer 
heel in de verte het water van de Oosterschelde en de Kiek 
natuurlijk. 
Kleine anekdote… op de hoek had Leo Verdult zijn 
groentewinkeltje. Met paard en wagen ging hij langs zijn klanten. 
Op een dag, bij het in- of uitspannen denk ik, viel zijn paard neer. 
Dood. Het verhaal ging toen dat Leo gezegd zou hebben: “Dat et 
tie nou nog nooit gedaan.”  
Verder met onze drone. Links lage huizen. Er achter de Sint 
Jozefschool, Anno Domini 1921. 
Hieronder een van de leerlingen van toen: 
 

 
 
 
We passeren de Jan de Wittstraat of liever het begin van 
een mogelijke straat, want er stonden alleen de 
hoekhuizen en verder…. landerijen. 
 



 
 
 
 
Rechts is het imposanter, want daar staat het 
complex van carrosseriebedrijf Cor de Groot 
 
 
 
 
Naast dit complex is er sprake van iets minder grandeur…de bullenfabriek. 
Oh, kijk even naar links. Het begin van wat later de Van Hogendorpstraat zou moeten worden. Ook 
hier alleen nog maar de hoekwoningen en verder…nog niets…..landerijen. Maar, wel een plaats met 
herinnering.  
Het is 1944. Wereldoorlog II, maar onze bevrijders naderen. De bezetters verweren zich. 
Ik, bijna 6 jaar oud, sta op het Lourdesplein op de stoep voor ons huis. Er loopt een groepje van 4 of 5 
Duitse soldaten rond de kerk, achter het 
hek. Op een of andere manier kunnen ze 
zo het patronaat in en daarna de kerk zelf 
binnengaan. Wij, buurtbewoners, 
moeten maken dat we wegkomen. Het 
gaat gevaarlijk worden. Via de Graaf 
Pretoriusstraat gaan we naar de 
Borgvlietsedreef en zo naar de Van 
Hogendorpstraat. We gaan het land op 
en kijken, over de Sint Jozefschool, 
richting de kerk. 
Plotseling zien we onze toren omvallen. 
We mogen weer terug en later wordt 
deze foto gemaakt. 
Ik gebruik hem hier even…… 
 
Mijn drone reis gaat verder.  
Na de bullenfabriek is er geen bebouwing meer aan die zijde van de dreef. Links staan nog wel 
huizen. In de verte, achteraf zal het ongeveer 50 meter zijn, staat het laatste huis. Niet zo maar een, 
maar het café van Sjonneke Jansen mét speeltuin erachter. Daar hebben we best wat tijd 
doorgebracht. In de speeltuin dan toch. Een foto heb ik niet, maar als ik die wel had, zou het er 
nauwelijks veel anders uit zien dan nu: de Chinees van The Tang Dynasty 
Hier eindigt de Borgvlietsedreef, tenminste met toenmalige bestrating. Als koolaspad ging het nog 
een beetje verder en dan stond je op het randje van de brabantse wal van toen. Verder lopend stond 
je op ons strand van de zeekant en daar schreef Wilma in de vorige aflevering zo boeiend en 
meeslepend over. Ga ik niet herhalen, maar ik herken het wel. 
 
Ik ben echter iets vergeten. Maar ja, stoute dingen houd je voor jezelf hè. 
 
 
 
 
 



Of? Nou vooruit dan maar.  
Café Sjonneke Jansen zagen we vanuit onze drone links 
liggen met daarachter nog het buizenveldje richting Prinses 
Beatrixlaan. Aan de andere kant was het al een tijdje niets 
meer. Geen huizen. Wel landerijen èn een boomgaard. Die 
boomgaard was afgesloten met omrastering. Minstens één 
keer heb ik het gewaagd om over deze omheining te 
klimmen, om zo dwars door de boomgaard een 
veeeeeeeeeel kortere weg naar ons strand te nemen.  
Èn , schrijfster Wilma, …….dan kwamen we midden in de 
boogerd langs een graf. Ja, jouw graf. Het graf van de 
burgemeester en zijn vrouw en het paard. 
Deze foto heb ik van internet geleend…….. 
 
 
 
 
Al die landerijen en lege stukken zijn later benut voor 
woningbouw. Ook de Scheldeflat moest daar komen. Maar 
daar lag de burgemeester heel vredig in alle rust aan de 
boorden van de Oosterschelde. 
Wel in de weg, vond men toen. Het grafmonument werd verplaatst. Naar beneden. Richting 
Scheldestrand. Omdat er flink wat hoogteverschil in het terrein was, moest er in een later stadium zo 
nodig grond bijgebracht worden. Lag de burgemeester weer in de pad! Als oplossing koos men voor 
een muur van opgemetselde kinderkopkes om het monument heen. De burgemeester mocht blijven 
liggen en de grond kon toch worden opgehoogd. Daar zat in 1968 schrijfster Wilma op het muurtje. 
Weer later lag hij opnieuw in de weg. Ik meen me te herinneren dat het monument in overleg met de 
nabestaanden naar Breda is verplaatst. Dat hij moge rusten in vrede. 
 
 
Bas 
 

Van Fred 
 
Waarom niet……. 
Laten we het nog even over bomen hebben. 
Het is tenslotte straks kersttijd en misschien halen we een kerstboom in huis.  
 
In Nederland kennen we twee groepen bomen: naaldbomen en loofbomen, die we vaak aan de vorm 
al kunnen onderscheiden. Naaldbomen dragen kegels en de meeste hebben naald- of schubvormige 
bladeren die ze ’s winters behouden. Althans, een naald doet er ongeveer 7 jaar over voordat hij 
afsterft en valt. Daarom zijn de bomen altijd groen. En hoe dat gekomen is vertel ik in het 
bijbelverhaal. De lariks en de moerascypres, bijvoorbeeld, verliezen alle naalden in de winter. 
Er is maar één loofboom die groen blijft: dat is de hulst.  
 
De loofbomen laten we nu even links liggen, anders duurt het te lang voordat ik bij de kerstboom 
ben. 
Den, spar, lariks, thuja, sequoia, ceder, taxus, het zijn de naaldbomen die in Nederland voorkomen. 
Het zijn verzamelnamen voor een scala aan verschillende bomen.  
Nu laten we andere soorten dan de Den en de Spar buiten beschouwing.  
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In Nederland kunnen we zo’n 15 soorten dennen aantreffen. Niet allemaal in de vrije natuur; er zijn 
heel wat dennen die zijn geïmporteerd voor parken en tuinen. De meest voorkomende in de natuur 
zijn de Grove Den en de Zwarte Den. Die laatste is onder te verdelen in Oostenrijkse en Corsicaanse 
Den. Die zijn, naast de Grove Den, aangeplant voor de houtproductie. De Grove Den is de enige 
inheemse den. 
 
Geen enkele spar is inheems. De Fijnspar is pas rond 1780 ingevoerd. Er zijn ongeveer 25 soorten 
sparren in Nederland. De Fijnspar vooral, maar ook de Douglasspar is veel aangeplant voor de 
houtproductie.  
 
Veel mensen denken dat ze met een kerstboom een Den in huis halen. Dat is eigenlijk nooit het geval. 
Voorheen waren het altijd Fijnsparren en nu meestal Nordmansparren of één van de andere soorten 
Zilversparren. Of een kunstboom natuurlijk.  
Misschien is het misverstand ontstaan door het liedje “O, dennenboom wat zijn je takken 
wonderschoon” dat uit het Duits komt: “O, Tannenbaum”. Die Tanne is de Zilverspar en de Den heet 
in het Duits Die Kiefer. De Fijnspar heet Die Fichte. Verwarring alom dus, want vroeger gebruikte men 
in Duitsland alleen de Fijnspar voor de kerstboom. Het zou naar mijn idee eigenlijk “O, Fichtenbaum” 
moeten zijn.  
Ik ga straks verder over de Fijnspar, nu eerst de Grove Den. 

De Grove Den is dus de inheemse conifeer 
bij uitstek. Na de IJstijd heroverde deze 
boom het gebied waar het ijs zich 
terugtrok. Zoals gezegd, hij wordt 
aangeplant voor de houtproductie. Het 
zogenaamde grenenhout. Maar van nature 
is het nog steeds een pioniersboom in 
heidevelden, zandverstuivingen, 
moerassen en duinen.  
 
 
 

De Grove Den 

 
De vliegdennen in zandverstuivingen zijn altijd Grove Dennen.  
Prima timmerhout, beter dan vurenhout. Er werden ook scheepsmasten van gemaakt. Terpentijnolie 
en teer, zijn producten die deze boom leverde. 
 
De Fijnspar houdt van vochtige lucht en een koud klimaat. In de 
bergen groeit hij tot op grote hoogte en wordt daar een krachtige 
boom met een rechte stam. In onze streken doet hij het minder 
goed. Maar omdat de boom goed schaduw verdraagt kan hij dicht op 
elkaar geplant worden en is de houtproductie per hectare groot. Het 
hout is bekend als vurenhout en wordt vooral in de bouw gebruikt. 
Maar ook als klankbodem in piano’s. Weliswaar zijn dit sparren uit de 
Alpen, Bohemen en Beieren. 
 
En de Fijnspar is dus de originele kerstboom. 
 
 
 
 
       De Fijnspar 



De Fijnspar wordt de laatste jaren in heel Europa aangetast door de Letterzetter, een klein kevertje 
dat massaal leeft én zich voortplant achter de schors van de spar. De boom overlijdt hieraan. Hele 
percelen bos verdwijnen. In de Wouwse Plantage is dat goed te zien. Dat de Letterzetter zich zo 
verbreidt komt door de grote droogte van de laatste jaren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op de kegel van de Fijnspar groeien enkele soorten 
paddenstoelen. Deze sparrenkegelzwam komt alleen maar voor op de Fijnspar. 

 
De takjes, naalden en 
zaden werden in de 
geneeskunde gebruikt 
tegen bronchitis. En wie 
kent niet de sparrengeur 
van badschuim. 
 
Sparren zijn al sinds de 
oudheid heilige bomen. 
Men zou er nooit zomaar 
een takje afbreken. In het 
voorbijgaan groette men 
de boom en vroeg men 
om raad en genezing. 
Men dacht dat de 
boomgeest van de spar 
jicht en reumatiek op de 

mensen losliet. Men vroeg de boom om de ziekte weg te nemen en de boom zorgde ervoor dat de 
kwaal op een vogel of ander dier overging. 
 
Een wichelroede van de spar kon lood in de bodem aanwijzen. 
Als de bliksem in de boom sloeg wees dit op de aanstaande dood van de eigenaar.  
De spar had en heeft een belangrijke rol bij volksfeesten. De Meiboom bijvoorbeeld is een spar. 
 
Traditiegetrouw hier een bijbelverhaal uit mijn bomenbijbel. Een Russisch verhaal over hoe het komt 
dat sparren hun naalden in de winter niet verliezen: 
 



De duivel had weer een nieuwe streek bedacht om de mensen beet te nemen en daartoe had hij een 
korenmolen gebouwd. De molen zag er goed uit en de duivel ging proberen of ze ook goed werkte. 
Toen het koren in de molen was gedaan en het malen begon, wilde het koren niet van de stenen 
afvallen en wat de duivel ook probeerde, niets hielp. Terwijl hij daar zo stond te zwoegen kwam 
Christus met St. Petrus voorbij en zij bleven staan om te kijken wat daar eigenlijk gebeurde. Nadat 
Christus dit zo een tijdje had aangezien, zei hij tot de duivel: “Ik kan wel zorgen dat uw molen goed 
maalt, maar dan moet gij mij als uw Heer aannemen”. 
“Dat kan ik natuurlijk wel doen”, antwoordde de duivel, “maar dan slechts voor een kort poosje”. 
“Goed dan, laten wij afspreken dat ik uw Heer ben totdat de bomen van het bos geen blad meer 
dragen”, zei Christus. De duivel wist dat het al gauw herfst zou worden en hij nam het voorstel aan. 
Christus raakte nu de molenstenen even aan en de molen begon te malen en werkte, zoals een goede 
molen dat behoort te doen; de duivel kon er echter geen slechte dingen mee doen. Dat begon hem al 
gauw te vervelen en hij ging maar eens naar het bos om te kijken of de naalden nog niet begonnen af 
te vallen, maar er gebeurde niets. Ook in de herfst viel het blad niet af. De duivel probeerde van alles, 
hij joeg de storm door het bos, rukte aan de takken en de bladeren, trachtte het bos uit te drogen, 
maar niets hielp. De sparrentakken bleven van onder tot boven aan de boom, vol naalden en zo zou 
het voortaan blijven. De molen was voor niets gemaakt en de duivel droop woedend af. 
 
Er is ook een legende over waarom de sparren hun takken laten hangen. Dat kwam zo: Jezus 
wandelde eens met zijn volgelingen door een sparrenbos, toen het hard begon te regenen. Jezus liep 
rustig verder, maar een van de apostelen voelde daar niets voor en snelde op een grote spar toe, om 
daar beschutting te zoeken. “Kom toch hier” zei hij tot Jezus, “hier kunnen wij schuilen”. Maar Jezus 
antwoordde: “Hij die regen stuurt, zal ook de zonneschijn zenden” en liep verder. 
Ondertussen was de apostel onder de spar gekropen, maar die sloeg met zijn takken op en neer en 
hield ze naar omlaag, zodat de jongeman doornat werd en niet wist hoe gauw hij onder de spar 
vandaan moest komen. De bui was voorbij en de zon scheen weer over het veld toen de jongen, 
natter dan de anderen, zich beschaamd weer bij hen voegde. De spar laat voortaan als herinnering 
aan dit gebeuren, nog dikwijls zijn takken hangen. 
 
 


