
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 2 Nummer 38 

 
 

Van Ben 

 

Soon ah will be done…!!...??...... 

 

Beste dirigente en leden, 

 

Ik geloof dat ik deze titel al meerdere malen in deze pandemie gebruikt heb, maar het heeft er nu 
toch alle schijn van de we inderdaad over niet al te lange tijd (alhoewel: hoe voorzichtig moet je 
zijn….) de moeilijkheden min of meer achter de rug hebben. 

Gisteravond hebben we weer een video-bestuursvergadering gehad, die, je raadt het al, voor het 
grootste gedeelte ging over de hervatting van wat ons lief is: ZINGEN, ZINGEN en ZINGEN!!! 

Na ampel overleg hebben we besloten op donderdag 2 september de repetities te hervatten. Dit 
besluit is natuurlijk altijd nog afhankelijk van de ontwikkeling van corona. We zullen ons te allen 
tijden  houden aan de dan geldende regels. Voorafgaande aan die eerste repetitie hebben we het 
plan om die start feestelijk te beginnen. Dat zal plaats hebben op de zaterdag ervoor: 28 augustus. 
Jullie, en ook jullie partner, krijgen daar uiteraard nog uitgebreid bericht over. 

Verder kom ik nogmaals op de titel van dit stukje terug, want…. Het zal dan ook spoedig gedaan zijn 
met dit KOORonaNIEUWS! Voor verschillende van ons breekt de vakantie al vroeg aan en dat zorgt 
ervoor dat we er niet meer toe komen om nog een volgend uitgave te verzorgen. We hebben 39 keer 
mogen genieten van al wat ons bezig houdt en wat de moeite waard was om elkaar te melden. 
Daarmee konden we het contact onderling bewaren. 

Ik wil nogmaals, m.n. Fred als eindredacteur, maar ook alle andere leden die hun inbreng bij dit 
contactblad hadden hartelijk bedanken. Het was tot voor kort elke donderdag weer in spanning 
wachten op wat er komen ging! Nogmaals, hartelijk dank daarvoor! 

En die spanning op wat komen ging, gaat nu over op wat komen gaat! 

Beste mensen, jullie horen binnenkort, dan weer via een “gewone” mail, van ons hoe we het nieuwe 
seizoen starten. 

Ben 



Van Bas 

 

Truus herkende de Madeliefjes van editie 37, maar niet een andere met 5 x 2 witte bloemblaadjes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dit zijn madeliefjes. 
 
 
 
       Volgens de eindredacteur is dit   
       akkerhoornbloem 
 
 
 
 
 
Van Jan Hendrickx 
 
Naar aanleiding van No 37 wil ik laten weten veel respect te hebben voor de vaste schrijvers van 
artikelen in KOORonaNIEUWS. Fred is onuitputtelijk in zijn kennis van de natuur en weet dat ook op 
een prettige wijze over te brengen. 
 
Ook levert dat steeds weer eigen herinneringen op. Zoals nu bij de paardenbloem. In Limburg 
noemen ze de paardenbloemplanten “Stroêve” En in de oorlogsjaren moesten wij regelmatig 
“Stroêve” gaan steken in de bermen of weiën. 
Dit was voer voor de konijnen ( Vlaamse reuzen ) waarvan we er zo’n 8 stuks in hokken hadden 
zitten. Of er wel eens giftige planten bij waren weet ik niet. Alle konijnen gingen wel dood, maar dat 
kwam door de stoofpot. 
 
Ook Bas met zijn molengeschiedenis is onnavolgbaar in het onderwerp molens. En wat een 
documentatie! Dit is geen kennis maar pure liefde. Ook daar weer jeugdherinneringen.  
De vader van een schoolvriendje was molenaar en als het niet druk was mochten wij in de molen op 
de begane grond in de molen spelen. De molen had een rouwtakel om de zakken graan naar boven 
te hijsen. Maar ( als de vader niet in de buurt was ) kon je ook zelf omhoog getrokken worden.  
Van Bas hoop ik nog een keer te horen waar de molenstenen in mijn tuin vandaan komen. 
 
Wat Clemens betreft, liggen de muziek onderwerpen het dichts bij ons gedachtegoed. Verbazend 
interessant het verband met ons repertoire. Ik weet niet of het Clemens is ontgaan, maar er is nog 
een muziekstuk in ons repertoire met 
Tekst van Paul van Ostaijen, namelijk “ Sint Niklaas appelbaas “. 
 



 

 
 
Van Daniël 
 
Een mooi stuk over paardenbloemen en madeliefjes, Fred. 
Ik moet zeggen, het zal jou ook wel opgevallen zijn dat de madeliefjes nu ook wel meer te zien zijn 
door het normale natte voorjaar en ook doordat ze niet elke week meer maaien, wat zeker goed is 
voor de natuur. 
Wij noemde de paardenbloemen vaak pissebloem. 
Bas had het in verhaal van de molens deel 10 over tabaksplanten. Ik kom zelf niet uit Bergen op 
Zoom, maar weet wel dat met name in Oude Wetering ver na de oorlog ( mijn jeugd ) nog 
tabaksplanten zomaar opkwamen (groeiden). Dit kwam doordat men in en na de oorlog tabak teelde 
omdat dit, ik vul het nu even in, schaars was.  
 
Erg mooi KOORonaNIEUWS 37, ook het stuk over de Boere-Charleston. 
Mijn Frans is niet jevanhettum zoals ik zou zeggen (stuk over Napoleon). 
 
  



Van Kristin 
 
Enkele antwoorden op jullie prachtige schrijfsels: 
 
Aan Clemens, in antwoord op je artikel over Paul Van Ostaijen wil ik wel vermelden dat in de periode 
van het Dadaïsme en het kubisme er nog wel ‘woordkunstenaars’ waren die gingen spelen met het 
visuele aspect van een gedicht. Waaronder in Frankrijk Guillaume Apolllinaire.   
Dus bijgevolg een woordje over Apollinaire naar Muis, E. Enschede (2003). 
 
Hoewel de dichter en kunsthistoricus Guillaume Apollinaire, wiens echte naam Wilhelm Apollinaris 
Kostrwitsky was, altijd geheimzinnig deed over zijn afkomst, staat vast dat hij is geboren in Rome op 
26 augustus 1880 als buitenechtelijke zoon van een avontuurlijke Poolse moeder en een Italiaanse 
officier. Zijn vader verdween al vroeg uit zijn leven.  
Apollinaire bracht zijn jeugd door in Monaco waar hij zich voordeed als een Russische prins. Toen hij 
20 was, verhuisde hij naar Parijs waar hij tijdelijk bij een bank werkte en korte bijdragen leverde aan 
een krant en een aantal tijdschriften.  
In 1901-1902 reisde hij rond in Duitsland waar hij lesgaf aan kinderen van adellijke families en 
woonde gedurende korte tijd in Wallonië. 
In 1902 kwam hij terug naar Parijs en startte het tijdschrift ‘Le Festin d’Esope’ en ‘la revue 
immoraliste’. Hij kwam in contact met schilders als Dufy en Derain.  
In 1904 ontmoet hij Picasso, sindsdien volgde hij de ontwikkelingen van het kubisme op de voet. Hij 
was een groot kunstkenner die vooral thuis was in de schilderkunst. Zijn gedichten worden dan ook 
visuele kunstwerkjes. Hier enkele voorbeelden. 

 
 
 
 

 
 
 



Poèmes épistolaires  
 
Clemens, je hebt gelijk als je zegt dat als je een gedicht ‘herkauwt’ het tot je gaat spreken. Het 
gedicht over de kano, de maan en de man is inderdaad een geweldige woordenspeling. 
Poulenc schrijft daar ook over hoe hij de gedichten die hij op muziek wil zetten tot zich neemt: 
 
Van jongs af aan las Poulenc veel en hij ‘snoepte’ gulzig gedichten en had een voorliefde voor 
hedendaagse poëzie en vooral surréalistische poëzie, bijvoorbeeld Apollinaire. Het zijn de gedichten 
die een marge openlaten rond de woorden, die niet in een strikte vormgeving geconcipieerd zijn, 
die nieuwe dimensies openlaten tot een nieuwe wereld van sonoriteiten. 
 
Poulenc zegt :”Vanaf het moment dat ik een gedicht gelezen heb, waarvan ik dan pas maanden 
later een muzikale transpositie maak, bestudeer ik het van alle zijden. Wanneer het Apollinaire of 
Eluard betreft, geef ik de grootste aandacht aan de bladindeling van het gedicht, aan de leegtes, de 
marges. Ik zeg het gedicht vele malen op. Ik luister, ik zoek de valkuilen, ik onderlijn dikwijls met een 
rode lijn moeilijke passages in de tekst. Ik noteer de ademhalingen, probeer het interne ritme van het 
gedicht te vinden via een vers dat niet persé het eerste vers van het gedicht is. Vervolgens probeer ik 
het op muziek te zetten rekening houdend met de dichtheid van de pianobegeleiding (...) Het is 
zeldzaam dat ik een lied begin bij de aanvang. Eén of twee verzen, bij toeval genomen, houden me 
bezig en geven me dikwijls de toon, het geheime ritme, de sleutel tot het werk (...)  
 
Mooi toch! Bedankt Clemens! 
 
 
Aan Fred, 
In mijn tuin staan er zeer vele paardenbloemen, ik koester ze sinds ik in de Ardennen woonde. Daar 
staan de weiden in het voorjaar helemaal geel van de paardenbloemen. De mensen gaan dan voluit 
plukken en eten de jonge bladeren bij de sla als voorjaarskuur. Sindsdien doe ik dat ook. Ik wist nog 
niet dat de bloemknoppen ook lekker zijn en smaken naar spruiten, dat is voor volgend jaar dan. Je 
kan ook lekkere confituur maken van de bloemen. 
Bedankt Fred voor de vele interessante artikels over de natuur! 
 
 
Aan Bas,  
Een karottentrekker, dat woord kende ik maar heb nooit geweten waar het vandaan komt . Bij ons 
wordt het gezegd voor iemand die een echte plantrekker is, een luilak.  
 
Bedankt Bas voor de vele molens wetenswaardigheden ! 
 
  



Van Clemens 
 

Een Perzisch edelman… 

 
Tot ons repertoire horen een aantal stukken die eigenlijk niet meer zijn dat declamaties van 

gedichten soms met goede, soms met matige en soms met slechte muziek. Zo is het gedicht van 

Annie M.G. Schmidt over ‘Drie Meneren in het Woud’ eigenlijk een voordracht van een gedicht op 

muziek gezet door Jacques Reuland (1918-2008) die vooral in Zwolle als dirigent van koren actief 

was. Voor mij hoort die muziek tot de ‘matige soort’ (smaken verschillen!) en lijkt voornamelijk te 

dienen als ondersteuning voor het gedicht. Het lastige van gezongen gedichten is – en zeker wanneer 

die door een middelgroot mannenkoor worden gezongen – dat de tekst nauwelijks tot niet door 

toehoorders is te verstaan. Ik heb dat enige jaren geleden als concertbezoeker mogen vaststellen. 

Mogelijk is het te overwegen om stukken tekst door een solist of kleine selectie uit het koor te laten 

zingen ondersteund door bijvoorbeeld geneuried gezongen melodie, of afwisselend door kleine 

delen van het koor of anderszins. 

 

Van heel andere orde zijn de koorwerken van Vic Nees. De ‘Trois Chansons de Hollande’ die wij 

zingen vind ik muzikale pareltjes die ik graag zing. De teksten zijn prachtige – weliswaar Franstalige – 

gedichten van Max Elskamp, waarover ik eerder wat heb opgeschreven. Muziek van Vic Nees is voor 

mij (héél) goede koormuziek, boeiend om in te studeren en een lust om naar te luisteren. Er zijn nog 

meer gedichten op muziek gezet. Eerder heb ik jullie een uitgebreid verhaal van A. Alberts (1911-

1995) doorgegeven over ‘De verloren Graaf Johan’ een spotlied op de Spanjaarden door de dominee 

Revius uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Hier staat het verhaal (onder de titel ‘Postillon’) meer 

centraal en is de (naar mijn gevoel matige) muziek van Andries de Braal (1909-1987) daarbij 

ondersteunend. De Braal was werkzaam in achtereenvolgens Deventer, Arnhem, Breda en 

Middelburg als directeur van muziekscholen en componist. Hij zou een inspirator zijn geweest van de 

eerder genoemde Jacques Reuland. 

 

Waar ik wat langer bij wil stilstaan is ‘De tuinman en de dood’. De componist is ene Herman van der 

Vliet en over hem heb ik niets kunnen vinden. Wellicht is er onder jullie iemand die mij verder kan 

helpen. Nu vind ik dit alles niet zo erg want de kwaliteit van de muziek beschouw ik als abominabel 

slecht. Deze muziek is gemaakt om tekst te ondersteunen, meer niet, lijkt mij.  

‘De tuinman en de dood’ is een gedicht dat, naar mijn idee,  

eigenlijk alleen gedeclameerd kan worden met (lichte) muzikale ondersteuning van de koorleden. 

 

Over de tekst valt veel te vertellen. Het gedicht is gemaakt door Pieter Nicolaas 

van Eyck (1887-1954, zie foto). Deze Van Eyck was tijdens zijn leven een 

bekend dichter met een uitgebreid oeuvre. Hij was een heel gewetensvol, 

religieus en perfectionistische man die ooit als ambtenaar op het Ministerie 

van Landbouw werkte, later correspondent was voor de NRC te Londen (vooral 

artikelen over literatuur en cultuur) en uiteindelijk hoogleraar werd in Leiden 

(Nederlandse Taal- en Letterkunde). Hij had twee zonen: Robert van Eyck 

(1919-1991) dichter en restaurator en de bekende architect Aldo van Eyck 

(1918-1999). Voor een uitgebreide bespreking van zijn leven en gedichten verwijs ik naar 

informatiebronnen in Wikipedia.  

 



Merkwaardig is dat zijn gedicht ‘De Tuinman en de Dood’ bij menigeen bekend is terwijl hij toch heel 

veel meer (en beters) geproduceerd heeft. 

Het gedicht is eigenlijk een versie van een oud verhaal. De oudste (bekende) komt uit de zogenaamde 

Babylonische Talmoed (tussen 500 en 1000 AD gemaakt in Mesopotamië). Het verhaal gaat over 

koning Salomo die door magie twee door de dood bedreigde klerken naar de plaats Luz weet te 

verplaatsen. Maar de Dood moest ook in Luz zijn...Dit verhaal is tijdens de Middeleeuwen in allerlei 

varianten verteld. Bekend zijn de verhalen van islamitische soefi’s, zoals dat van Roemi (1207-1273). 

Hier is het de doodsdemon Azraël die een naar India gevluchte dienaar – gevlucht na toestemming 

van zijn baas Sulayman (koning Salomo) – juist in India weet te vinden. 

 

In Europa heeft de Franse schrijver en filmmaker Jean Cocteau (1889-1963, zie fot0) het verhaal 

binnengebracht in zijn roman Le grand écart (de grote afwijking). De Franse tekst loopt opvallend 

parallel met de woorden van Van Eyck. 

...Un jeune jardinier persan dit à son prince: 

 

– J’ai rencontré la mort ce matin. Elle m’a fait un geste de menace. 

Sauve-moi. Je voudrais être, par miracle, à Ispahan ce soir… 

 

Vrij vertaald: een jonge Perzische tuinman zegt tegen zijn prins: ik 

heb vanmorgen de dood ontmoet. Zij heeft een dreigend gebaar naar 

me uitgehaald. Red me. Ik wou dat ik als door een wonder vanavond 

in Ispahan was… 

 

Van Eyck: 

 ...Een Perzisch edelman:  

Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,  

mijn woning in. 

‘Heer, heer, één ogenblik! 

Ginds in de rooshof snoeide ik loot na loot, 

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. 

Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, 

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. 

Voor de avond nog bereik ik Ispahan!’… 

 

Dit alles heeft vanzelfsprekend de nodige discussie gegeven. Heeft Van Eyck toch Cocteau 

geplagiëerd? Immers Cocteau’s roman is drie jaar vóór het gedicht van Van Eyck (1926) uitgekomen. 

Of heeft Van Eyck onafhankelijk van Cocteau het verhaal van Roemi bewerkt? Allebei is mogelijk. Van 

Eyck’s gedicht blijft naar mijn gevoel een kunststuk op zichzelf.  

 

Maar de achterliggende boodschap is universeel: niemand aan de dood ontsnapt aan de 

de dood 
 
 
 
  



Van Bas 
 
MIJN MOLENWERELD, deel 11.  
 
Bij mijn voorbereidingen op het schrijven over weer een industriemolen zocht ik op internet naar 
gegevens omtrent “de bullenfabriek aan de Borgvlietsedreef in Bergen op Zoom”. Het verband 
tussen bullenfabriek en industriemolen zal jullie misschien niet helder voor ogen staan, maar het is er 
wel. Dat zit nog in het vat en verzuurt niet. 
Op de site van het West-Brabants Archief kwam ik de volgende 2 foto’s tegen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beide deden ze mij denken aan eerdere KOORonaNIEUWS afleveringen en ik wil ze dan ook 
gebruiken om even op die eerdere afleveringen terug te komen. 
Bij foto 1: 
 
In april 2020 schreef ik over mijn behaalde 
rijbewijs….. 
“Rijbewijs? Waarom eigenlijk? 
Er werd een zeepkistenrace georganiseerd. 
Mijn vader bouwde in de al eerder 
genoemde schuur achter het huis een 
zeepkist. Ik mocht meehelpen en zou de 
chauffeur zijn. Maar dat mocht niet zonder 
rijbewijs uiteraard. Alle deelnemers 
moesten examen doen op het 
politiebureau. 
Dat bureau stond in de Wouwsestraat en 
bestond uit 2 kleine woninkjes en een 
inrijpoort. Aan een tafeltje gezeten bij een 
politieagent deed ik examen en slaagde. Ik 
mocht meedoen!!!” 
   
Maar, wat schetst mijn verbazing? Ik had een verkeerde herinnering. 
Op foto 1 kijken we in de richting van de Grote Markt. Rechts staan de 2 panden en de inrijpoort 
waar ik over sprak en dat blijken dus geen kleine woninkjes te zijn, maar gewoon qua formaat 
passende woningen. Daar zat ná de oorlog het politiebureau. Het voormalige bureau (op de plaats 
van het inmiddels gestripte V&D) was immers verwoest bij de inslag van de V-1. 
De inrijpoort klopt wel en via die poort bereikte ik de achtertuin en daar stond het tafeltje waaraan ik 
mijn theorie-examen mocht doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Later zat er de winkel van Piet Jansen………  
     die van Het Fort op de Antwerpsestraatweg 
 



 
 
voor de aardigheid  alle 
Politiebureaus  sinds 
1929…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij foto 2: 
 
In KOORonaNIEUWS jaargang 1 
nummer 22 hadden we een 
gastschrijfster. Het was Wilma, 
een van de stadsgidsen uit de 
club van Ad. Zij had een verhaal 
over een wandeling over de 
slikken aan de Zeekant en haar 
rustpunt bij het graf van 
burgemeester De Roock. Ik gaf 
daar in nummer 23 een reactie 
op. En wat zien we op foto 2? 
 
Het oude pand van Sjonneke 
Jansen aan het einde van de 
Casper Fagellaan. 
De laan had aan beide zijden 3-verdiepingen hoge flats en links met voor elke ingang een lange brug. 
De laan komt uit op de Borgvlietsedreef en daarachter…… het nog braakliggende terrein waar in de 
jaren 70 de Scheldeflat zal gaan verrijzen èn waar eerder de boomgaard lag die ik in mijn reactie 

beschreef met middenin …het graf van 
de burgemeester……. op de foto staat nu 
op die plaats ongeveer een bouwkeet en 
daar net boven een vrachtwagen op de 
Scheldelaan (vlakbij de plaats waar 
Wilma het graf aantrof in haar tijd). Ook 
de eerste villa’s aan de Scheldelaan staan 
er al. Misschien kende Wilma deze foto al 
en vertel ik haar niks nieuws. 
 
 
 
 
 
Maar de foto laat nog iets leuks zien.  
 

 
Achter het 
braakliggende terrein 
ligt onze zeekant. Ooit 
stond daar ons eigen 
Kurhaus van ongeveer 
1910 tot 1942. 
Daarna is het 
“vakkundig” gesloopt 
omdat “men” de 
materialen goed kon 
gebruiken.  Ik heb alleen 
nog vage herinnering 
aan de stenen 
fundamenten, die een 
beetje zichtbaar waren. 



 
Op foto 2 kunnen jullie ook enkele donkere vlekken 
zien. Die vlekken kregen eens hoog bezoek………...→  
 
De fotograaf van dit vredige plaatje is……Fred, en hij 
schrijft er over in KOORonaNIEUWS jaargang 1 
nummer 19. 
Ik citeer uit zijn verhaal: 
“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. “ 
 
Hier is, denk ik, wel iets op aan te merken. 
In 1953 was er de Watersnoodramp. De reactie was….Dat nooit meer!!! 
Het Deltaplan werd bedacht en getekend en uitgevoerd. 
…...Als laatste krachttoer zou de Oosterschelde potdicht worden afgesloten,   
……dan zou er geen op-  en afgaand water meer zijn, 
……vaarwel Zeekant, 
……geen probleem voor Schelde-Rijn kanaal…..getijdenvrij zoals was afgesproken, 
……er kwam steeds meer protest tegen de volledige afsluiting van de Oosterschelde, 
……een nieuw plan werd ontwikkeld en aangenomen : een doorlaatbare kering, 
……wel getijden dus, 
……maar door de nauwere zee opening van de kering kwam het water minder hoog, 
……visserij en mossel- en oestertelers nog niet blij, 
……maken we de Oosterschelde toch een beetje kleiner, 
……compartimentering toepassen middels Markiezaatsdam en later Oesterdam, 
……opnieuw geen probleem voor Schelde-Rijn kanaal…..getijdenvrij zoals was afgesproken, 
……bijkomend voordeel… 
……de hele kostbare bouw van Kreekraksluizen met zout-
zoetwaterscheiding bleef nuttig, 
……Belgen tevreden….want die hadden financieel de grootste 
bijdrage geleverd. 
 
Jammer was de doorbraak van de Markiezaatsdam bij een storm 
op 11 maart 1982. Deze doorbraak leverde wel de grote brokken 
veen op en dus bovenstaande foto. 
 
 
 
Al met al is “MIJN MOLENWERELD, deel 11”……wel gek gevuld. 
Weinig molen. 
Volgende keer halen we dat in. Ik zal niet zo lomp zijn om de 
lompenfabriek maar te vergeten. 
      Bas 



Van Ad 
 
Ik heb nog een verhaaltje opgediept van enige tijd geleden. 
Helaas is de schrijver hiervan, Toon Demmers begin dit jaar overleden. Een zeer gewaardeerde gids en 
goed verteller. 
Beetje als eerbetoon aan Toon dus. 
 

Ontdek de Rode Kamer van het Oude Stadhuis 
door Toon Demmers, stadsgids SBM 
 
In het Oude Stadhuis zit op de achterwand van de Rode Kamer een aantal plaquettes bevestigd. 
Uiterst rechts zit er een van wat groter formaat, met het opschrift: ‘Bergen 1660  -  Jersey City 1960’. 
De volledige tekst is gesteld in de Engelse taal. Om te eindigen met: 
 
“On our three hundredth birthday, we, the people of Jersey City, wish you, the people of Bergen op 
Zoom, with God’s help, peace, good health, happiness and prosperity.” 
 “Thank jou.” Aardige mensen.  
 
Maar waarom hangt die plaquette hier ? 
 
Deze landverhuizers waren goed bekend met de situatie in het westelijk Brabant van 1660: De stad 
Bergen op Zoom, gelegen op een hoge heuvel, uitziend over drassig land en water. We herkennen 
ons in deze beschrijving: De stad gelegen op de Brabantse Wal, met rechts het drassig land van de 
Lage Meren en links het water van de Schelde. 
Waren deze vroege bewoners van Jersey City wellicht afkomstig uit ons Bergen op Zoom anno 1660? 
 
Ik moest aan dit alles denken toen op woensdag 10 januari 2018 mijn Historische Scheurkalender 
vroeg: “Wat was Jersey Dutch?” 
Uitgeverij Veen Media van www.historischnieuwsblad.nl gaf op de achterzijde van het betreffende 
blaadje het volgende antwoord: 
Algemeen bekend is dat Nederland in de zeventiende eeuw een kolonie had in Noord-Amerika: 
Nieuw-Nederland, met als hoofdstad Nieuw-Amsterdam, tegenwoordig beter bekend als New York. 
Veel minder bekend is dat de afstammelingen van de Nederlandse kolonisten nog eeuwenlang een 
Nederlands dialect hebben gesproken. Dat stond bekend onder verschillende namen, zoals Jersey 
Dutch, Albany Dutch en Low Dutch. Zo sprak president Martin van Buren - begin negentiende eeuw - 
van huis uit nog Nederlands. Een paar generaties later kon president Theodore Roosevelt nog 
Nederlandse kinderrijmpjes opzeggen. 
 
Het Nederlands in Noord-Amerika raakte in de loop der eeuwen steeds meer in de verdrukking door 
de verspreiding van het Engels. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gingen de meeste 
afstammelingen van Nederlandse kolonisten zelf ook over op het Engels. Toch zou het nog tot de 
vroege twintigste eeuw duren voordat de allerlaatste gebruikers van het Jersey Dutch stierven. In 
1910 waren er in noordelijk New Jersey nog enkele stokoude sprekers van het dialect in leven. 
Het zal duidelijk zijn dat de laatste sprekers het jubileumjaar 1960 niet meer hebben gehaald. Helaas. 
 
Het Stadhuis is vanaf 9 juni weer iedere dag te bezichtigen tussen 13:00- 16:30 behalve op maandag. 
Inclusief rondleiding met een gids. 
 
  



Van Fred 
 
Hulst 
 
Als je in een winters bos loopt, vallen ze zeker op: donkergroene 
vlekken in het verder kale bos. 
De hulst is de enige groenblijvende loofboom. 
Het Duits-Luxemburgs Natuurpark voert de hulst in het logo. Een 
beroemde plant dus! 
Een wandelkaart uit 1971 (toen zwierven wij daar al rond…) ziet 
er uit als op de foto. Of de kaart nog te koop is met die 
stereotyperende lettertypes is onwaarschijnlijk…. 
Er bestaan wel 270 soorten hulst, de meeste komen voor in de 
tropen. De hulst die hier voorkomt, hoort thuis in Zuid- en West 
Europa, in Azië en China. Een enorme verspreiding. 
 

De takken met donkergroene mooi 
gevormde bladeren en felrode 
bessen doe het uitstekend in 
kerstukjes.  
 
Hulst geeft in een verder doods 
winterbos aan dat er nieuw leven op 

komst is. Daarom halen we rond de kerst de takken in huis. Daarnaast ook een jonge spar: de 
kerstboom waar we het al eerder over hadden. Het is een eeuwenoude traditie om rond de kerst 
groen in huis te halen. Dat stamt al uit de tijd dat de mens er natuurgoden op na hield.  
 
Hulst groeit op plekken waar de meeste struiken het eigenlijk te donker vinden. Daar heeft hij 
genoeg ruimte. In eikenbos, maar zelfs in donkere beukenbossen doet hij het goed. Hij profiteert van 
het licht als het blad van de andere loofbomen is gevallen.  
 
In de winter kunnen de wortels door de kou maar weinig water opnemen. Het leerachtige glanzende 
blad voorkomt dat er teveel water verdampt. Van de vorst heeft de hulst helemaal geen last.  
Het blad heeft een stekelige rand, tenminste, meestal. Vaak hebben alleen de onderste bladeren 
stekels, meer naar boven zijn ze dan gaafrandig.  
Sommigen beweren dat de onderste bladeren stekelig zijn om vraat te voorkomen. Dat is niet 
waarschijnlijk. Dieren eten zowel het stekelige als het gaafrandige blad helemaal niet. Het blad is 
verre van mals, bevat een licht giftige stof en smaakt bitter. De giftige stof “ilicine” werd vroeger wel 
in de geneeskunde gebruikt. De bladmineerder is wel een liefhebber van het hulstblad, waarover 
straks meer. 
 
Als struik in donker bos blijft de hulst klein. Als bomen in de buurt aftakelen grijpt de hulst zijn kans. 
Hij kan uitgroeien tot een volwaardige boom en kan dan wel 15 meter hoog worden. Heel bijzonder. 



Onlangs is zo’n grote boom in Ossendrecht gekapt omdat hij te dicht bij een huis zou staan. Toen ik 
later ging kijken bleek er op die plek een carport te zijn gebouwd. Schande! 
Ergens in de Achterhoek staat een hulst van wel 20 meter hoog. Gelukkig zijn er ook mensen die trots 
zijn op zo’n mooie boom. 
 
Een groenblijvende boom dus, de hulst. Dat wil niet zeggen dat de bladeren nooit afvallen. Hij blijft 
groen omdat de bladeren niet tegelijk afvallen. Een blad blijft ongeveer 7 jaar groen, wordt bruin en 
valt dan af. 
 

Geweldig, nu kan ik het toch weer even 
hebben over een paddenstoel. 
Als je goed zoekt onder een hulst vind je soms 
een dood blad met misschien wel honderden 
zwarte spikkeltjes. Ze zijn minuscuul klein, 0,3 
tot 0,5 mm. Een mooie vondst, want het zijn 
allemaal paddenstoelen, namelijk het 
Hulstdekselbekertje. De zwarte spikkeltjes zijn 
de dekseltjes. Onder gunstige 
omstandigheden gaat het dekseltje eraf en 
verspreiden de sporen zich.  

Op de derde foto kun je de sporen in het centrum onderscheiden. Die zijn dus heel klein, met het 
blote oog niet waarneembaar. 

 
De hulst is waardplant voor de Hulstvlieg. De vlieg 
legt eitjes in de hoofdnerf van het blad. De larven 
blijven in het blad en eten het bladmoes op. 
Daardoor ontstaan gangen binnenin het blad. De 

Nederlandse naam “bladmineerder” past daar 
wel bij.  
In de zomer verpoppen de larven zich en ze 
blijven de herfst en winter in zogenaamde 
blaasmijnen. In het voorjaar is het tijd voor de 



volgende gedaantewisseling en dan vliegen ze als hulstvliegen weg. De Hulst ondervindt overigens 
geen nadelige gevolgen van de Hulstvlieg. Je moet, als je een mijn in het blad ziet niet tegen te 
spuiten. Het is puur natuur. 
 
Nu wil ik het hebben over de voortplanting. Eerst in zijn algemeenheid, althans voor wat de 
(bloeiende) plantenwereld. Daarna toegespitst op de Hulst. 
 
Bloemen zijn de voortplantingsorganen van planten. Als je een vaas bloemen op tafel zet en er 
enthousiast naar zit te kijken, aanschouw je een tuil voortplantingsorganen. 
 
We kennen éénslachtige mannelijke bloemen (bloemen met alleen meeldraden) en éénslachtige 
vrouwelijke bloemen (bloemen met alleen een stamper) én tweeslachtige bloemen (bloemen met 
meeldraden en stamper).  

Als er bij een soort aan een plant alleen 
mannelijke bloemen zitten en bij een andere 
plant alleen vrouwelijke noemen we die 
plantensoort tweehuizig. (Mannen en vrouwen 
in afzonderlijke huizen). Als er aan een plant 
zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen 
zitten, noemen we die soort éénhuizig.  
 
Eenslachtig, eenhuizig, een plant met zowel 
mannelijke als vrouwelijke bloemen komt niet 
zo vaak voor (ongeveer 10%). De hazelaar is 
hier een voorbeeld van.  
 
De lange gele mannelijke bloemen verschijnen 
al in het najaar, de kleine rode vrouwelijke 
bloemen verschijnen maanden later. 
 
Eenslachtige, tweehuizige soorten, planten dus 
met alleen vrouwelijke of alleen mannelijke 
bloemen zijn er nog minder. De wilg is het 
bekendste voorbeeld. De prachtige gele katjes 
in het voorjaar zijn van de boom met 
mannelijke bloemen. De wat valer grijze katjes 
van een boom met vrouwelijke bloemen. 

 
Nu zou je kunnen denken: dat is handig, een plant met tweeslachtige bloemen of met zowel 
mannelijke als vrouwelijke bloemen kunnen zichzelf bestuiven. Dat gebeurt ook vaak, maar de 
natuur zorgt ervoor dat een groot deel van de planten zichzelf niet kan bestuiven. De stampers bij 
vrouwelijke en de meeldraden van de mannelijke bloemen of de stampers en meeldraden van de 
tweeslachtige bloemen worden in die gevallen niet tegelijkertijd rijp. Er zijn ook planten waarbij het 
stuifmeel niet kiemt op de stamper van dezelfde plant. Hiermee voorkomt de natuur inteelt. 
Pas als de voortplanting door kruisbestuiving bij die soorten dreigt te mislukken, kunnen sommige 
planten zichzelf bestuiven. Dat is vaak aan de nakomelingen te zien, doordat ze kleiner zijn of 
anderszins vervormd. 
 
Bloembezoekende insecten, vele soorten bijen, kevers, vlinders en andere soorten zoals vogels, 
vleermuizen en andere zoogdieren zorgen voor zowel de zelfbestuiving als de kruisbestuiving.  
Daarnaast vindt bestuiving plaats door de wind. De wilg wordt druk bezocht door genoemde fauna, 
maar de wind speelt ook een belangrijke rol, óók als de bomen op grote afstand staan van elkaar.  



 
En waarom vertel ik dit allemaal? 
 
Terug naar de Hulst. Mijn bomenbijbel dateert van 1953 en zegt daarover het volgende.  
De bloemen van de Hulst vallen niet zo op als de knalrode bessen. De vrij kleine witte bloempjes 
staan in trosjes in de bladoksel van vorig jaar. De bloempjes hebben meeldraden (mannelijk) en een 
stamper (vrouwelijk). Het zijn dus tweeslachtige bloemen. 
 
Van een bloem zijn óf de meeldraden óf de stamper onvruchtbaar. En van één Hulst vertonen de 
bloemen hetzelfde: alle stampers zijn onvruchtbaar of alle meeldraden.  
 
Dus: de plant die alleen maar bloemen heeft waarvan de meeldraden (mannelijk) vruchtbaar zijn en 
de stampers (vrouwelijk) niet…. zal geen bessen dragen.  
 
Het komt óók voor dat zowel meeldraden als stampers aan één plant vruchtbaar zijn, maar dat is 
volgens de bijbel zeldzaam.  
Over het algemeen is de Hulst volgens dezelfde bijbel toch wel afhankelijk van kruisbestuiving door, 
in dit geval, vliegen en zweefvliegen.  
 
En is wat hierboven staat wel waar? 
 
Neeeeee! De bloemen lijken weliswaar veel op elkaar, maar volgens de huidige inzichten zijn er 
zowel mannelijk als vrouwelijke bloemen aan verschillende planten. De hulst is dus een tweehuizige 
plant.  
Geen gedoe dus met al of niet vruchtbare stampers of meeldraden. 
 

 
Op de foto links zie je de vrouwelijke bloem. Je 
ziet een stamper en meeldraden. En een 
aanzet tot vrucht. Als de stamper nog helemaal 
onderin de bloem zit kun je hem makkelijk 
verwarren met de mannelijke bloem die je 
hieronder ziet. 
 

Wel bijzonder is het dat kwekers kans hebben 
gezien een hulst te kweken met zowel mannelijk 
als vrouwelijke bloemen aan dezelfde plant. Een 
eenhuizige plant dus. De stampers en meeldraden 
zijn tegelijkertijd rijp en de boom kan zichzelf dus 
bevruchten, maar ook via bestuivers andere 
hulstplanten in de buurt. 
En zouden die meeldraden aan de vrouwelijke 
bloem de eigen stamper kunnen bestuiven in geval van nood? Ik heb dat niet kunnen vinden. 
 
 
 



De bessen zijn eigenlijk geen bessen, maar steenvruchten met 4-5 pitten. Ze worden vooral door 
lijsterachtigen gegeten, die voor de verspreiding van de plant zorgen. Ze eten de vruchten op en 
poepen de pitten weer uit. 
 
Het harde, taaie hout van de Hulst werd/wordt wel door meubelmakers gebruikt. Zwart gebeitst lijkt 
het wel op ebbenhout. Wandelstokken, stelen van zwepen en handvatten voor metalen ketels en 
theepotten werden van hulsthout gemaakt. 
 
In het begin van mijn verhaal schreef ik over de Hulst in relatie tot het kerstfeest. Al lang voordat het 
Christendom het kerstfeest vierde, gebruikten de oude Romeinen hulst al bij winterfeesten. En nog 
waarschijnlijker is dat Kelten en Germanen de hulst ook al gebruikten bij rituelen.  
Het Christendom heeft wat gewoontes overgenomen, hoewel de kerkleiders hier tegen waren. 
 
Men vertelde dat de hulst was ontstaan uit de palmtakken die men gebruikt had bij de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Toen hetzelfde volk, dat Hem met zoveel eerbewijzen had binnengehaald, later 
“Kruisigt Hem” riep, kregen de palmtakken doorns van schrik en ontzetting en tot dank van hun 
trouw aan Jezus blijven ze nu altijd groen. 
 
En zo zijn er nog meer volksverhalen.  
Het uitrekken van bloemblaadjes, hij houdt van mij, hij houdt niet van mij enz.(het laatste blaadje 
telt), is wel bekend. Iets dergelijks gebeurde ook bij de stekels van de Hulst. Bij ieder stekel: hij houdt 
van mij, hij houdt niet van mij, tot het laatste stekeltje aangewezen wordt en zo het juiste antwoord 
geeft. 
 
Om de duivel op te roepen maakten tovenaars en heksen een wichelroede van hulst. Ze doopten ook 
twijgen met bessen eraan in water om daarmee doge grond te besprenkelen. Daarna begon het 
steevast hevig te onweren en kwam ook de begeerde regen. Planten met rode bessen zijn bijna 
allemaal aan Thor, de dondergod gewijd. Dit gebruik is waarschijnlijk dus al heel oud. 
 
Dit is ook een mooie: 
God en de duivel waren overeengekomen dat God zou heersen tot al het blad van de bomen was 
gevallen. Klein Jan, de winterkoning, had dit gesprek afgeluisterd en het verteld aan de vlaamse gaai 
die het overal rondvertelde met zijn schreeuwende stem. De bomen kwamen nu overeen dat de 
hulst, de zilverspar en de jeneverbes hun blad zouden behouden, evenals de buxus, de maretak en 
de klimop. De duivel deed wat hij kon om de bladeren weg te blazen. Al gierde hij ook als een 
stormwind door het bos, niets hielp. De bladeren van de hulst en de andere soorten bleven zitten. De 
soorten die hun blad verloren werden in het voorjaar weer fris groen. Zo bleef aan God de 
heerschappij over de aarde en de duivel moest zich terugtrekken. 
 
 
 
 


