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Van Ben 
 
In memoriam Ria Vonk - van der Velden 
Wat navrant om juist in deze periode afscheid van je echtgenote te moeten nemen. Christ belde mij 
op en vertelde dat er echt geen mogelijkheid was om haar nog enige kans op een toekomst te geven. 
Zij was al langer ernstig ziek en we hebben haar bij Fortissimo dan ook niet vaak  gezien. Afscheid 
nemen is nu natuurlijk alleen voor de familie. Fortissimo heeft door middel van een kaart en een 
bloemstuk Christ en zijn gezin duidelijk gemaakt dat we met hen meeleven. We kunnen de 
uitvaartdienst volgen maar eigenlijk willen we als Fortissimo liever op de eerstvolgende repetitie een 
arm om de schouder van Christ leggen. Laten we hopen dat dat niet te lang gaat duren.  
Ben 



 

Van Daniël 
 
Wellicht zijn er nog leden die weten dat zij met en als Fortissimo naar Praag zijn geweest. Het is mij in 

ieder geval wel eens verteld en wellicht in uitbundige mate.  

Hoe gezellig en geslaagd de reis wel was. 

Dit zou dan in 1969 in oktober moeten zijn geweest. Ik 

schat zo in als mannen van tussen de 20 en 30 jaar.  

Als ik de verhalen moet geloven is het jammer dat ik 

er toen niet bij was, maar goed ik tikte toen ook nog 

maar 6 jaar aan.  

Ik heb begrepen dat Fortissimo in Praag met name uit 

de Byzanthijnse Mis heeft gezongen, waar we als 

Fortissimo later ook nog regelmatig wat stukken 

hebben ingestudeerd. Dit om het gevoel van 1969 nog 

eens terug te halen. Als ik eens naar de leeftijd van 

toen terug kijk, kan ik mij voorstellen dat er ook andere gezangen ten gehore zijn gebracht. Dit dan 

niet alleen in een kerk. Al weet ik dit natuurlijk niet 

zeker het was toen nog het communistische tijdperk.  

Onlangs, toen er nog niet over gedacht werd een 

KOORonaNIEUWS brief uit te brengen, ben ik naar 

Praag geweest. Ik heb het wel aan een aantal 

koorleden verteld, maar wellicht weet niet iedereen 

het. (bij deze).  

Nu vertelde een bekende bariton, Piet, mij: “Als je 

daarheen gaat moet je vooral eens naar “U Fleku” 

gaan”. Wel, Piet heeft mijn de gegevens gestuurd. Ik 

dacht we gaan kijken of het mogelijk is.  

De reden dat we naar Praag gingen was ten eerste 

een verrassing voor mijn zoon Rens die op de dag 

van vertrek 25 werd en de reis voor zijn verjaardag 

cadeau kreeg. We hadden al wat gepland: zaterdag 

een biertocht en zondag een fietstocht door Praag. 

Na een rit van 10 uur door de regen kwamen we 

aan in Praag. Na het ophalen van de sleutel voor het 

appartement waren we om 15.45 uur gesetteld. Tijd 

voor een eerste verkenning. Na nog even gegoogeld 

te hebben, bleek dat U Fleku in de buurt was. We 

liepen het appartement uit en na de eerste bocht, 

dus nog geen 100 meter van het appartement, u 

raadt het al, liepen we zo U Fleku tegen het lijf. 

Natuurlijk werd hier eerst getoost op de 25ste verjaardag. Ik weet niet of het destijds ook al zo was, 

maar er werd accordeon muziek gespeeld en ze kwamen langs met een soort likeur.  

Al met al een goed begin van het weekend Praag. Ik vertel je er graag meer over als we elkaar weer 

mogen treffen aan de Maaslaan, anders wellicht via de KOORonaNIEUWS. 

 

De jongste telg Daniël.  

 



Van Jac F 
 
Hallo allemaal, 
Fijn om te lezen dat het met jullie allemaal goed gaat en leuk om elkaar op 
deze manier op de hoogte te houden. 
In de Auvergnestraat gaat het, ondanks alles, ook z’n gangetje. 
Ik heb het geluk dat ik met kozijnen en ramen maken een groot deel van mijn tijd 
kan vullen. Verder wandelen we en lezen we wat. 
  
Een lente gedicht van Toon Hermans: 
  
Wat een dijk van een dag, ik voel me rijk met zo’n dag 
Leg de zon niet naast je neer als ’n bierviltje 
Maak er ’n feest van, als de mogelijkheid er is  
Er is zo veel om te janken  
Wees vrolijk, hef het glas, poets je schoenen 
en lach, of kom even naast me zitten  
Ik zal je leren kijken naar de kleuren van de tuin 
die uit het vale grijs-bruine van de winter 
opbloeien naar het meest feestelijke groen dat er is  
Het groen van het voorjaar  
De kleur van nieuw leven . 
Leer ernaar te kijken met je hart  
Neem het op in jezelf 
Ernaar kijken alleen is niet genoeg 
Voeg jezelf, in het nieuwe leven van het voorjaar 
Leef met alles wat leven gaat 
Adem de lente in zodat je vanbinnen lenterig wordt 
Als de zon er is, grijp haar bij d’r lurven 
Als je alleen maar jammert als zij ondergaat, leef je maar voor de helft 
  
Groetjes, 
Jac en Nel. 
 
 
Van Wally 
 
MUZIKALE MIJMERINGEN          
 Nu de Driemaster even zonder zeilen zit en we thuis moeten blijven, heb ik alle cd van fortissimo die 

ik bezit eens kritisch zitten beluisteren. Dat het 
groepje mannen nog steeds “dankzij Kristin” goed 
uit de muzikale verf kan komen is, gezien de 
gemiddelde leeftijd, zeer goed. 
Wat mij opviel was, dat het najaarsconcert van 
2012 van een aparte klasse was. Dit gehoord door 
een amateur natuurlijk.  
Inmiddels zijn we 8 jaar verder en hebben we, 
gezien de trip naar Trier, gelukkig maar weinig in 
hoeven leveren. De stemmen 8 jaar ouder, maar 
de verenigingsband zeker niet minder.  



Nu worden we even gepest door de het Corona-virus. Maar als die 
vertrokken is kunnen we verder op het uitgezette muzikale pad en 
kijken wat we dit jaar nog kunnen bereiken. 
Ik zal blij zijn de muzikale band weer op te kunnen pakken. Ik mis iets 
op de donderdagavond en dat is erg.  
Jac mis ik ook vooral zijn goede raadgevingen aan iedereen en de 
muzikale uitleg aan mij. 
Thuis studeren valt erg tegen. Je weet niet of je het goed doet, of niet 
goed doet en niemand die tegen je zegt dat het ook anders kan. 
Ik kijk op de klok en zie dat het negen uur is: Pauze tijd voor een 
Jupilerke, proost en hopelijk vlug tot ziens. 
 
Wally.      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Van Jan Hendrickx 
 
Dit gedicht, dat ik via poëzie-uitwisseling binnen kreeg, wil ik graag met jullie delen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie deel 3 

 

Na Avignon een tussenstop gehad in heuvelachtig Montblanc (niet echt de berg Mont Blanc) bij 
Tarragona.  
In deze heuvels begonnen de achterremmen kuren en vooral veel 
herrie te vertonen. 
Na veel gebel bij een familie-autobedrijfje terecht gekomen, waar 
ze er een hele dag over hebben gedaan om de remschijven te 
vervangen. 
Opa en oma, zoon en kleinzoon, iedereen werkte in dat bedrijfje 
en we raakten binnen één dag helemaal bevriend met de hele 
familie. Het afscheid was dan ook navenant, vooral ook omdat 
het een spotgoedkope reparatie bleek te zijn. 
Door naar El Campello bij Alicante, een camperplaats die 
mudjevol stond met de mooiste campers. Hier begon pas echt de 
zon te schijnen. Hier ook onze eerste ontmoeting met de zee die 
op 500 meter lopen afstand was. Ook voor ons hondje Belle een 
eerste ontmoeting, waarbij zij helemaal uit haar bol ging op het 

helemaal verlaten strand. Tjonge wat kan dat beestje rennen zeg! 
We wilden haar ook meenemen, een dagje met de bus naar Alicante, 15 km verderop.  
Nou heeft iedereen in Spanje een hond, maar ze zijn nergens welkom, zeker niet in een winkel of 
restaurant. In de bus zou ze volgens de campingbeheerder wel mogen, mits ze in een tas paste, die 
hij ons wel wilde lenen. Nou begreep Belle dat nog niet helemaal, maar uiteindelijk lukte het ons toch 
in de bus te komen en Alicante te bezoeken. 
Mooie stad hoor, enorme drukte en een geweldige boulevard. 
De chauffeur in de bus terug vond onze tas maar niks. Het moest een bench zijn, maar wie gaat er 
nou met een bench een stad bezoeken? 
Hij was niet te vermurwen en wij dus de bus weer uit! 
Gelukkig vonden we een taxichauffeur die dol was op honden en ons mooi terugbracht naar onze 
camper.  
Vreemd volk hoor die Spanjaarden. 
 

 

Van Ben 

 
Die leraar Duits…… 
 
Het is 1955. Ben heeft toelatingsexamen voor het Mollerlyceum gedaan. Hij is daarvoor geslaagd en 

staat nu, met een paar andere vrienden en heel veel vreemde kinderen op het schoolplein dat kort 

daarvoor nog een groot sportveld aan de Noordsingel was. Er was ondertussen een hele nieuwe 

vleugel met gymnastiekzaal gebouwd en wij 

zullen de eerste brugklassers zijn die daarin 

les gaan krijgen. Op het trapje naar die 

vleugel staat een docent die telkens een 

aantal namen opnoemt die samen een klas 

zullen gaan vormen. Op een bepaald moment 

noemt een klein, vierkant mijnheertje 

moeizaam, met veel Duitse woorden, de klas 



op waarin ik zal komen te zitten. Wij, als brugwuppers moesten stiekem lachen om het “Kinder, gaan 

sie mit mij mee nach lokaal 304”. En dat na 10 jaar bevrijding van de moffen…. 

Enfin, het rare mijnheertje dicteert ons lesrooster, leest de gedragsregels voor waar wij ons aan 

hebben te houden en gaat met ons naar de nieuwe kelder om daar onze boeken op te halen. Wij 

weer terug naar huis, nog steeds grapjes maken over dat mijnheertje, waar we toch geen les van  

kregen, want in de eerste klas had je nog geen Duits! 

Thuis in de Meeussenstraat ging ik uitgebreid mijn nieuwe leerboeken bekijken en alvast kaften. 

Na een half uurtje ging de bel en vader Frits vroeg of ik even open wilde doen. Ik doe de deur open 

en schrik me wezenloos: daar stond dat Duitse meneertje van het Moller. Had ik me misdragen? Hij 

herkende mij en zei “ich heb jou gesehn, is dein vader zu hause?”. Ik werd rood tot achter mijn oren 

en riep vader. “Dag, Hans, kom toch binnen“ zei mijn vader. Hè, kenden die elkaar? Wat bleek: die 

mijnheer Hans Scheifes had voor vader muziek geschreven voor zijn koren Laus Deo en Jubilate Deo. 

Er was een grote Mariamanifestatie op de grote markt gepland, waar koren, een harmonie en de 

beiaard samen musiceerden. Dat Duits geven deed dat mijnheertje slechts voor de kost! Hij was een 

echte musicus en componist!  

Wat heeft dat nu met Fortissimo te maken? 

Wel, enkele jaren later, 1958, richtten we dus met een aantal kerkkoorjongemannen Fortissimo op. 

We waren aanvankelijk met 10 man, waarvan er vijf op het Moller zaten: Wim Steenbak, Wim (later 

Pim) Stuart, Dolf Grosfeld, Adrie Merckx (zat 

naast me in die klas) en ik. We vierden nog 

“eerste vrijdag van de maand” in de kerk. 

Dat betekende ’s morgens om 7 uur 

gezongen mis in de Lourdeskerk en… om 11 

uur mis in de kapel van het Moller op zolder. 

Wij hadden met vijven op ons genomen om 

tijdens die schoolmis ook te zingen en 

namen daarom allemaal een graduale mee 

van ’t Fort om dan mooie Latijnse gezangen 

te zingen. Nu hadden wij op vrijdag ook 

altijd Duits, ja, inderdaad van mijnheer 

Scheifes! Die lessen waren redelijk saai. 

Maar Adrie en ik legden dan die graduale op 

onze bank. Mijnheer Scheifes vroeg ernaar en ging met de gehele klas uitgebreid uit die graduale 

zingen en uitleg over het Gregoriaans geven. Dan was de Duitse les tenminste toch een beetje leuk 

geweest en zonder Wortschatz! 

 

Ben 

 

Van Fred 
 
Ecologen, geologen, natuurbeheerders en nog heel veel meer mensen struikelen over elkaar heen als 
het gaat om hoe je met het beetje natuur dat we nog hebben, om moet gaan. Als natuurgids heb ik 
altijd wel mensen in de groep die daar een uitgesproken mening over hebben. Er zijn, zeker nu de 
discussie over het kappen van bossen breed uitgemeten wordt, mensen die vinden dat je de natuur 
zijn gang moet laten gaan en dat het dan vanzelf goed komt. Ik kijk er toch anders naar. 



Zeker in Nederland, is er geen “natuurlijk” stuk natuur meer. Alles is in cultuur gebracht. Zowel 
zandverstuivingen, heidevelden, vennen en bossen zijn het gevolg van ingrijpen van de mens.  
Als de mens niet na de laatste ijstijd ingegrepen had, was er nu alleen maar bos geweest.  
Een monocultuur van biedt ons een erg beperkte biodiversiteit. De levensvormen die bij de andere 
typen horen, zullen dan verdwijnen. Dat geldt voor flora én fauna. In een bos vind je geen adder, 
waar ik eerder over schreef. Ik vind het dus helemaal goed dat natuurbeheerders ingrijpen.  
 
Het “maken” van het cultuurlandschap gebeurde niet bewust. Nomaden kapten bomen omdat ze het 
hout nodig hadden. Op de gekapte 
stukken konden ze hun vee weiden. Als 
de grond uitgeput was en het hout te ver 
weg, trokken ze weer verder.  
Totdat de potstal werd uitgevonden.  
De op die manier opgevangen mest van 
de schapen werd gebruikt om rond een 
nederzetting groenten en dergelijke te 
kweken. In de potstal (een gat in de 
grond met een kap erboven), werden 
heideplaggen over de mest verspreid. 
Door te diep plaggen ontstonden zandverstuivingen. 
 
De meeste vennen zijn vanaf halverwege de 14e eeuw ontstaan door het winnen van turf. Eerst op 
kleine schaal en later bijna industrieel toen de grote steden enorme behoefte hadden aan brandstof. 
Veen, een interessant onderwerp. Karel Leenders schreef “Verdwenen Venen”, een erg goed boek 
over dit onderwerp. 
 

Na de Franse tijd, toen de natuur er geplunderd 
bij lag, werd begonnen met het opnieuw in 
cultuur brengen van de in die tijd onteigende 
gronden. Landgoederen in onze omgeving zijn 
rond 1850 op die manier ontstaan. In cultuur 
brengen betekende landbouw op goede grond en 
bosbouw voor de houtopbrengst en om het zand 
vast te leggen. Productiebos, grove den, prima 
timmerhout en stuthout voor in de mijnen. 
 
 

Nu ga ik terug naar “mijn” Kalmthoutse heide. Want hoe komt het nu dat dat enorme gebied niet vol 
bomen is gezet?  
Nederland en België waren in het begin van de 19e eeuw één land. Na de onteigeningen in de Franse 
tijd, had de overheid zowat alle grond in handen en begon met de verkoop. Je zou zeggen dat de hele 
omgeving hetzelfde aangepakt zou worden. De gemeente Kalmthout zag dat er veel geld verdiend 
kon worden aan de verkoop van zand, althans aan het in concessie geven van de zandwinning. Dat 
gebeurde op grote schaal. De bergen en duinen werden afgegraven tot aan het eind van de 19e 
eeuw.  
Het zand werd gebruikt om de vesting van Antwerpen te dempen en dijken voor spoorlijnen te 
bouwen. Miljoenen kubieke meters zand verdwenen; een dijk van 5 meter breed, 2 meter hoog en 
140 km lang zou men er mee hebben kunnen maken. Een dijk vanuit de Kalmthoutse heide naar Lille. 
 
Over de zandwinning is nog veel te vertellen en ook over waarom men niet is overgegaan tot het 
alsnog bebossen nadat het zand verdwenen was. 
Hierover een volgende keer meer hierover. 


