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Van Clemens 
 
Het lam (The Lamb) 

 

Het was in 2013 dat ik de film La Grande Bellezza (de grote schoonheid) zag. Een prachtige film met 

schitterende beelden van de stad Rome, die ik een van de mooiste steden vind die ik heb bezocht. De 

film is gemaakt door Paolo Sorrentino en heeft veel erkenning gekregen, onder meer een Oscar voor 

de beste buitenlandse film. Ik was niet zo kapot van het verhaal. Maar wat mij meteen ‘in de greep’ 

had was de muziek en vooral het openingskoor: prachtige zang samen met de beelden van een groen 

landschap. Dit openingskoor vond ik – en vind ik nog steeds – adembenemend. Ik zocht het op en het 

bleek The Lamb van John Tavener te zijn. Bij opnieuw beluisteren leek mij de muziek niet moeilijk en 

ik stelde Kristin voor het stuk in te studeren voor een kerstconcert. De beste uitvoeringen zijn die 

geweest waarin we het stuk samen me Mea Dulcea ten gehore brachten. 

 

John Tavener componeerde dit lied in 1982. De tekst komt uit 

een bundel gedichten (Songs of Innocence and Experience, 

liederen over onschuld en beleving) van William Blake (1757-

1827) kunstenaar op vele gebieden. Tavener schreef de muziek 

op een middag ter gelegenheid van de derde verjaardag van 

zijn neefje Simon. Ik heb de indruk dat Tavener met dit lied zijn 

grootste bekendheid heeft gekregen. Maar zijn biografie 

vermeldt talloze andere composities, vooral religieus 

georiënteerd.  

 

Laat ik iets over Tavener vertellen. Hij is geboren op 28 januari 1944 in Wembley (London). Zijn vader 

had een bouwbedrijf maar was ook organist in een Presbyteriaanse kerk. John Tavener kreeg een 

gedegen muzikale opleiding, was een niet onverdienstelijk pianist en organist maar besloot 

uiteindelijk, zo ongeveer rond 1962, zich op componeren te richten. Hij kreeg bekendheid in de U.K. 

door zijn cantate The Whale (de walvis) uit 1968 (Tavener was toen 24 jaar!), een verhaal over Jonas 

in de walvis. Saillant detail is dat John Tavener een broer, Roger, had die bouwwerkzaamheden aan 

het huis van de Beatle Ringo Starr uitvoerde. Deze broer zou via Ringo het voor elkaar hebben 

gekregen The Whale via Apple Records op de plaat uit te brengen. Later zou ook onder meer A Celtic 

Requiem (een Keltisch requiem) volgen. 

John Tavener heeft enkel religieuze muziek gecomponeerd. Zo heeft hij zich in 1977 aangesloten bij 

de Russisch Orthodoxe Kerk. Hij was erg geïnteresseerd in mystiek en heeft voor Russisch orthodoxe 



kerkdiensten veel muziek geschreven op basis van teksten van kerkvaders en de liturgie van 

Johannes Chrysostomos. Het voert te ver om hier alle composities van Tavener te vermelden. Ik 

verwijs naar overzichten van Wikipedia. 

 

Tavener is korte tijd (acht maanden) gehuwd geweest met de Griekse danseres Victoria 

Maragopoulou (1974). In 1991 huwde hij Maryanna Schaefer bij wie hij drie kinderen kreeg. John 

Tavener was lichamelijk kwetsbaar: hij zou tussen 30 en 40 jaar een beroerte hebben gehad en een 

hartoperatie hebben ondergaan. Later overleefde hij twee hartaanvallen . In 1990 werd duidelijk dat 

hij aan het syndroom van Marfan leed, een bindweefselstoornis die mogelijk zijn eerder lichamelijk 

lijden kan verklaren. 

John Tavener was bevriend met prins Charles. Zijn Songs for Athene (liederen voor Athene) zijn 

uitgevoerd bij de uitvaart van prinses Diana. 

In 2000 is Tavener geridderd wegens zijn uitgebreide muzikale verdiensten en mocht zich ‘sir’ 

noemen. Hij overleed in 2013. 

 

Nu iets over religieuze muziek. Als niet-gelovige denk ik veel na over religie. Ik heb ooit geschreven 

dat religie een van de antwoorden is die wij mensen geven op de fundamentele onzekerheid die ons 

bestaan eigenlijk is. Nu is het lastig een meetlat te gebruiken bij het beoordelen van de kwaliteit van 

op religie geïnspireerde muziek. Ik voor mijzelf denk dat waar religieuze muziek iets van die 

fundamentele onzekerheid, de kwetsbaarheid van ons bestaan weergeeft het goede muziek is. Veel 

religieuze muziek vind ik bombastisch, theatraal en naar mijn gevoel onecht. Ik krijg daar fantasieën 

over ‘zoete slagroom’ bij. De simpele melodie die John Tavener gebruikt in The Lamb vind ik juist wél 

iets van kwetsbaarheid, fragiliteit weergeven. Die muziek raakt me. Kristin heeft ons al een en ander 

uitgelegd over het notenbeeld, met name de ‘kreeftvorm’ in bepaalde samenzang. Ikzelf denk dat de 

melodie iets heeft van Gregoriaanse zang en dan vooral een meerstemmige uitwerking ervan. In elk 

geval is het effect mystiek, en dat past bij John Tavener’s levensbeschouwing. Maar, los van welk 

geloof je ook aanhangt, een ‘grote schoonheid’ .  

Degene die de muzikale omlijsting van La Grande Bellezza heeft verzorgd heeft met de keuze van The 

Lamb (gezongen door de mannen en jongens van The Choir of the Temple Church uit London) 

aangegeven hoe kwetsbaar en fragiel schoonheid is... Zoals Lucebert eens dichtte: ‘alles van waarde 

is weerloos’. 

 

Ik hoop dat we The Lamb weer eens met Mea Dulcea kunnen zingen! 

 

Clemens. 

 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 
Ingezonden reacties op eerdere verhalen van Bas: 
 
Even een reactie op het artikel van Bas. Dit is de eerste keer dat ik iets lees over de zeepkistenrace 
aan de Zuidzijde Zoom. Daar ben ik bij geweest. Ik woonde toen in deBlauwehandstraat en heb het 
beeld van de startschans nog op mijn netvlies staan. Ik was een jaar of 7. Als je vanaf ons naar de 
zoom liet stond die startplaats precies aan het eind van de van Overstratenlaan. Jouw val Bas heb ik 
niet gezien maar ik heb er wel een aantal zien starten. Was wel heel leuk! 
Groetjes  
Wim Speek 
 
 



 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 
Ja, pure nostalgie zo'n race. 
Maar wat een luxe.......stepwieltjes! 
Ik deed het met kinderwagenwielen. 
Een stuur? 
Een plank met een dwarsplank, bevestigd met een bout en moer. 
Een dan van de ene naar de andere kant een touw als stuur. Maar eigenlijk was dat niet nodig, want 
je voeten tegen de dwarsplank deden hetzelfde. 
Maar hij ging wel loeihard van de bult af! 
Groeten van 
Fred 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 
Mijn vader had voor ons geen zeepkist, maar min of meer een auto gemaakt. Hij was 
vertegenwoordiger in ijzerwaren, kachels etc. en kwam veel bij smeden. 
Daar liet hij het ijzerwerk maken. Het stuur, weet ik nog wel, bij Peet Heijstraten op de kaai. Juist 
Ben, naast jullie. 
Het voertuig woog zo zwaar dat het amper vooruit te branden was. En het sturen, je raadt het al, 
bijna niet te doen. 
Kijk maar eens goed naar de stand van die voorwieltjes. Ze noemen dat een negatief camber ! 
Dus aan races deden we maar niet 
mee. 
Zelf heb ik er toen een paar 
spatborden aan gemaakt; dat oogde 
wat beter vond ik. 
Toch hebben we er veel plezier mee 
beleefd en het kostte allemaal niks, 
alleen wat moeite. 
De foto zal zo’n 65 jaar oud zijn. Zoals 
je ziet waren er “feestelijkheden”. Mijn 
jongste broer Wim aan de 
“microfoon”, een zinken emmer als 
luidspreker en als 
je goed kijkt zie je zelfs nog een snoer 
(ijzerdraad) van de microfoon naar de 
luidspreker lopen. Het moest allemaal kloppen ! 
Hij staat in de box (die hadden we toch niet meer nodig) die feestelijk versierd is met een oud 
tafelkleed en wat jute doeken (daarin werden vroeger de kolenkachels 
verpakt), de Nederlandse driekleur erop en nog wat bloemen. Feest ! 
En in een keurig wit overhemd met strik ! Zoals je al begrepen hebt ben ik de chauffeur. 
En zo ging dat bij jullie waarschijnlijk ook. Je was de hele dag samen (meestal) lekker bezig, je 
vermaakte je prima, het was gezond en het kostte twee keer niets. 
Maar dan wel voor het donker alles weer opruimen ! 
  
Groetjes, 
René 
 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
 



 
Van Bas 
 
Triestig hè, dat coronanieuws.  

Leutig hé, dat KOORonaNieuws. 

 

Deel 4. 

 

Deel 3 eindigde ik met:  

“Het is best goed gekomen dus en ben mijn moeder dankbaar dat ze dit alles voor mij bewaard 

heeft….en als klap op de vuurpijl op een goed moment zelfs zei “ik wil niet meer emigreren maar hier 

blijven”. Moeders wil was wet. Punt uit.” 

Als het wel doorgegaan was…….had ik hier van alles en nog wat gemist. 

Wel heb ik hier mijn moeders verzamel-DNA overgenomen. 

Bewaren, bewaren, bewaren….. 

Zodoende kwam ik deze week, tijdens opruimwerkzaamheden, 

iets aardigs tegen. Ik was immers ooit Vrijwillig Molenaar 

geworden en mocht De Rozeboom in Krabbendijke beheren. 

Kijk, hier op de foto draait de molen “met 2 volle en 2 halve”. 

Het is dan 22 juni 1991. 

Als ik een gedeelte van de foto een beetje uitvergroot, valt 

plotseling iets bijzonders op.  

Er staat een fiets met aanhanger in de berm. 

 

 

 

 

Waar is de 

eigenaar 

van dit 

vervoermiddel? 

Die, beste zangersvrienden, was komen 

aanfietsen, zag de molen draaien, besloot af te 

stappen en nam daarna de enig juiste beslissing om maar eens bij de molen aan te kloppen. Moet ik 

er wel even bijzeggen dat daar nog een tweede deur voor is. De deur die jullie nu zien met het rood-

witte hek is immers buiten gebruik, want ….. daar draaien de wieken voorlangs en een klap van de 

molenwiek, daar zit toch niemand op te wachten!  

Maar ik was altijd wachtend op bezoek. Kon ik tenminste mijn kennis overdragen op de bezoeker. 

Mijn gast bleek uit Oostenrijk te komen en was al fietsend tot in Krabbendijke gekomen. 

De man was heel geïnteresseerd en dus kon ik mijn lieve gang gaan. Want er valt zoveel te vertellen 

en er is zo veel te zien en je kunt zo veel demonstreren. De man heeft genoten en ik ook en hij 

maakte tenslotte de bovenstaande foto. Kan ik meteen even verklappen …….dat de molen op dat 

moment niet draaide en…..dat ik aan de rechterkant zichtbaar ben, op een plaats waar je bij een 

draaiende molen niet eens mag komen. 



 

Mijn Oostenrijkse bezoeker had mij beloofd om na thuiskomst 

de foto op te sturen en die belofte is hij nagekomen. 

Deze enveloppe viel op de deurmat… 

  

met de foto en op de achterzijde stond 

 

 

 

 

 

en verder ook nog dit briefje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zien jullie maar: “Wie wat bewaart, die heeft wat”. 

 

Bas 



 
Van Nico 
  
Ik heb nog niet alle inzendingen van KOORonaNIEUWS gelezen, maar nu ik de huidige inzendingen 
gelezen heb, merk ik wel dat ik veel gemist heb. Nu kan ik niet zulke geweldige verhalen schrijven 
omdat ik niet zo’n reiziger ben, niet veel van de natuur weet en ook als jongetje van de lagere school 
niet veel avonturen beleefde. Wij hadden een winkel en mijn vader was veel ziek en dus moesten we 
helpen. Dat betekende niet op straat spelen, maar klanten nalopen, bestellingen wegbrengen of naar 
de melkfabriek om op de step (wij zeiden 
autoped) melk, vla, of slagroom te gaan 
halen. Op de step een ijzeren krat met 24 
literse flessen melk als jochie van 9 jaar. 
’s Avonds moest ik de winkel  dweilen en 
de bussen voor de losse melk boenen, 
bussen voor 40 liter en de winkel 
opruimen om de bakfiets naar binnen te 
rijden. Die bakfiets kon je gedeeltelijk uit 
elkaar schroeven en dan opvouwen 
waardoor hij net in de winkel paste. De 
volgende morgen moest die dan weer 
naar buiten en in elkaar geschroefd 
worden, want dan gingen we met mijn 
moeder een klein wijkje melk 
rondbrengen voor schooltijd. 
Als ik vrij was en niet naar koor hoefde, de franse les, of repeteren voor toneel, dan ging ik vaak 
fietsen langs de Amstel of met mijn broertje voor op de step langs de Amstel naar Amstelveen. Ook 
fietste ik wel met mijn broertje achterop de fiets naar Utrecht om bij een ver familielid parkieten te 
gaan halen. Ten was ik nog redelijk mobiel en zelfstandig. Toen ik als 13-jarige naar het juvenaat in 
Huijbergen ging, veranderde dat heel sterk. Thuis was ik als oudste de ‘man’, maar in Huijbergen 
hoorde ik gewoon bij jongetjes van de eerste klas van de Ulo en moest gewoon in het rijtje 
meelopen. Dat was nogal een overgang. Gelukkig wist en weet ik nog steeds de marges te vinden om 
mijn eigen leven te leiden. Maar nu met die ‘social distance’ wordt het er toch niet gemakkelijker op, 
want ik woon in een groep met ‘kwetsbare’ mannen en elk mogelijk risico wordt vermeden. 
Zodoende mis ik Fortissimo wel heel erg, want die praatjes na afloop en soms ook tijdens de repetitie 
waren toch wel heel plezierig. 
Nu ga ik naar beneden om koffie te drinken en dan weer terug om te lezen en nog wat mailtjes na te 
lezen. 
Ik hoop dat jullie het goed maken en nog meer hoop ik jullie straks weer terug te zien. 
Met de beste wensen,  
Nico 
 
 
Van Ad 
 
Reisverslag van Ad en Annemarie deel 7 

 

Cadiz ligt vlakbij waar we nu zijn. In Bergen begint nu de vastenavend maar in Cadiz ook. Het blijkt 

het centrum van de Spaanse carnaval te zijn. 

Daar willen we natuurlijk het fijne van weten , dus op naar een camperplaats in Cadiz, vlakbij het 

centrum. Deze blijkt moeilijk te vinden en als we er ten slotte zijn, mogen we daar niet staan 



vanwege de carnaval!! Er is helemaal nergens een plekje te vinden, de stad zit bomvol. 

Gedesillusioneerd verlaten we Cadiz weer, met best veel heimwee naar de Bergse vastenavend. 

Om het goed te maken gaan we iets verder naar Jerez de la Frontera, dé plaats waar de Spaanse 

sherry vandaan komt. Dat blijkt een schot in de roos, niet alleen vanwege de sherry, maar vooral 

vanwege de vele terrasjes en de overheerlijke tapas. Ook herbergt de stad veel historische 

gebouwen. 

   

 

Als we weer verder gaan, rijden we binnendoor naar de 

kust. Binnendoor kom je de meest bijzondere dingen 

tegen. Dit keer, in de middle of nowhere een groot en 

zeer oud kloostercomplex. Als we daar binnengaan 

ervaren we een serene rust, pure stilte in een prachtig 

mooie kloosterkerk. 

  

 

Uit pure dankbaarheid kopen we in het 

kloosterwinkeltje een paar hele mooie waskaarsen. 

Een volgend klooster komen we tegen bij Palos de la 

Frontera, het monasterio de Santa Maria de La Rabida. 

Het is de plek waar Christopher Columbus jaren verbleef 

voordat hij naar de “Nieuwe Wereld” vertrok. 

Als herinnering daaraan staat er voor het klooster een 

giga groot gedenkteken. 

 

  

 

 



 

We gaan weer door naar de kust en komen terecht op een bijna verlaten camping in het 

natuurgebied Dõnana. Mooie stranden, duingebied en rotskusten wisselen elkaar af. Dat het zo 

verlaten is komt vast door de plaag aan muggen die na 16.00 uur plots op komt zetten. In het 

campingwinkeltje weten ze dat, want de voorraad anti-mug spray is enorm. 

Zelfs die help niet en na 2 dagen vluchten we de camping af en gaan ons geluk, na 6 weken Spanje 

zoeken in Portugal. 

 

 

Van Ben 

 

Ome Nico 
 
In KOORonaNIEUWS 7 heeft Bas verteld op welke wijze hij van de St.-Jozefschool op zijn 
vervolgopleiding is gekomen: met horten en stoten en vervelende brieven van o.a. de directeur van 
de Ambachtsschool: N.Huijsmans. 
Deze N. was mijn ome Nico. Getrouwd met Dien, een zus van mijn vader. Nico en vader Frits hadden 
een grote gezamenlijke hartstocht: Muziek. Als ik me nog goed herinner speelde ome Nico cello. Het 
gebeurde dan ook nogal eens een keer dat wij, samen met onze ouders bij tante Dien en ome Nico 
op visite gingen. Ik weet nog dat ik altijd, als jongetje uit de simpele Meeussenstraat, grote 
bewondering had voor het geweldige huis, met een grote tuin aan de achterzijde, die uitkwam op het 
schoolplein met aan de overkant de conciërgewoning van mijnheer Klaassen. Daar konden we lekker 
fietsen. 
Overigens heb ik me een keer nogal boos gemaakt op ome Nico: ik ging voor “Een heitje voor een 
Karweitje” als welp naar hun toe. Ik moest het onkruid uit de hele tuin verwijderen. De hele morgen 
bezig geweest. Wat kreeg ik: 
inderdaad: één kwartje…. 
Het was een groot gezin, met acht 
kinderen, waarvan enkelen 
misschien nog wel bekend in de 
oren klinken: arts Herman 
Huijsmans (onlangs overleden op 
hoge leeftijd) en nicht Toos, 
dirigente van het dameskoor in de 
toenmalige Martelarenkerk en 
solfègedocente op de 
muziekschool. Haar zus Riet is heel 
haar leven administratief medewerkster geweest op de LTS. 
Ome Nico was al lang op de Ambachtsschool. Toen mijn vader en moeder in 1928 trouwden kregen 
ze een boekenkast die daar op school gemaakt was. Die kast staat nu bij mij en straalt nog steeds een 
zekere voornaamheid uit, mede op grond van zijn functie bij vader Frits: het opbergen van al zijn 
muzikale zaken. 
Ik weet niet hoe de verhouding tussen ome Nico en zijn leerlingen was. Misschien is het tekenend 
dat hij een nogal bijzondere bijnaam had: Nico Puntzak. Vraag mij niet wat dat op de toenmalige 
jongens-ambachtsschool voor betekenis had….. 
Ome Nico en tante Dien zijn met hun beide vrijgezelle dochters Riet en Toos na pensionering 
verhuisd naar de Zuidzijde Zoom, waar ze alle vier tot aan hun dood gewoond hebben. 
 
Ben 
 
 



Van Jan Hendrickx 

 

In deze tijd van herdenking en oorlogsdocumentaires op de TV is het misschien interessant om jullie 

wat van mijn eigen oorlogservaringen te vertellen. Ik heb deze oorlog als 10 tot 15 jarige bewust 

meegemaakt. 

Ik heb voor mijn nakomelingen een aantal jaren geleden een verslag hiervan gemaakt en daaruit 

volgen wat gegevens en illustratie’s. 

10 Mei 1940 s’ochtends om 4.00 uur begon voor 

mij deze oorlog met een harde knal.De 

Nederlandse militairen hadden de brug tussen 

Blerick en Venlo opgeblazen in een poging om de 

duitsers tegen te houden aan de Maaslinie. Wij 

werden geëvacueerd naar Maasbree, maar 

konden de volgende dag alweer terug, want toen 

hadden de duitsers Blerick al ingenomen. 

De eerste oorlogsjaren waren voor mijn gevoel 

erg rustig. We pesten de NSB kinderen op school 

en zongen antiduitse liedjes. Na oefeningen van 

de duitsers aan de maas gingen we de hulzen van de losse flodders zoeken die achter gebleven 

waren. Daarmee begon het verzamelen 

van oorlogsspullen tijdens de hele 

oorlog. 

Er kwam distributie, maar honger 

hebben wij nooit gekend. We hadden 

kippen voor de eieren en konijnen voor 

de slacht. Rond Blerick waren 

landbouwers en boeren waar altijd wel 

wat te halen was. 

Vanaf 1943 was er s’nachts regelmatig 

luchtalarm voor overvliegende 

bommenwerpers 

We brachten toen dus vele uren in de kelder 

door. De vliegtuigen strooiden ook 

pamfletten uit, waarvan de meeste voor 

Duitsland bestemd waren. 

Ik verzamelde die dus ook, hoewel dit niet ongevaarlijk was. 



Verder ging ik gewoon naar school en later de 

ambachtsschool. De laatste 2 jaar waren 

heftiger.De duitsers werden drastisch in hun 

optreden. Er kwamen razzia’s waarbij mannen op 

transport werden gezet naar Duitsland om daar 

voor de oorlogsindustrie te werk gesteld te 

worden. Ook werd er gejaagd op onderduikers. 

Er kwamen verordeningen waarbij zelfs met de 

doodstraf werd gedreigd. Zo moesten mannen 

graven aan de tankgracht die van Maas tot Maas 

rondom Blerick werd gegraven als onderdeel van 

het bruggehoofd Blerick.(zie luchtfoto ). 

Maar er kwamen er niet veel opdagen. 

Tussen 13 Okt. en 19 Nov. hebben 13 

bombardementen op de Maasbrug  

plaats gevonden.(zie luchtfoto ) 

Tenkoste van een hoop burger –slachtoffers. 

 

 

 

 

3 Dec.1944 bevrijding. 

s’Ochtends om 5.30 uur begon een 2 uur durende 

artilleriebeschieting met een ongekend aantal kanonnen. 

Omstreeks 8.00 uur begon de aanval, trok het Schotse 

regiment Blerick 

binnen en begonnen de straatgevechten 

s’middags om 16.00 uur waren de laatste duitsers 

gevangen genomen of hadden zich teruggetrokken naar 

de Venlose kant van de Maas. 

Al die tijd hadden wij in ons keldertje doorgebracht. 

Toen het schieten afgelopen was en we het geratel van 

rupsbanden hoorden kwamen we uit de kelder en 

maakten we kennis met onze bevrijders. 



De oorlog was voor ons 

echter nog niet afgelopen. 

Nu waren er weer 

beschietingen van de 

Duitse kant. 

Venlo, aan de overkant 

van de Maas werd pas  op 

2 Mrt.1945 bevrijd. 

Dat betekende, dat wij 

weer werden geëvacueerd 

naar Maasbree. Deze keer 

waren het ruim 2 

maanden. In deze tijd was 

mijn oorlogsverzameling 

flink gegroeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Restant van mijn oorlogsverzameling 

 

17 Maart 1945 keerden we weer terug naar Blerick. De laatst maanden van 1945 begonnen de lessen 

op de Ambachtsschool weer. 

In september 1946 begon mijn loopbaan in de ijzergieterij en mocht ik mee gaan werken aan de 

wederopbouw van Nederland. 

Jan 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Van Fred 
 
Ik neem weer een soort die we in onze natuurgebieden graag willen beschermen., maar daar kom ik 
pas aan het eind aan toe. Wil je alle verdere geschrijf niet lezen, scroll dan door naar waar het 
verhaal over de spork begint. 
 
Het Grenspark is een Natura 2000 gebied waarvoor uitgebreid staat beschreven wat er gedaan moet 
worden om de biodiversiteit te bevorderen. Er is een Habitat- en een Vogelrichtlijn en een hele reeks 
wetten, zowel in Nederland als in België.  
Voor ieder Natura 2000 gebied is een beheerplan gemaakt. Alleen al het beheerplan voor de 
Brabantse Wal, dat gemaakt is door de Provincie Noord Brabant beslaat 247 bladzijden. 
 
Een hele reeks soorten worden bedreigd: bijvoorbeeld de kamsalamander, levendbarende hagedis, 

gladde slang, adder, 
rugstreeppad, nachtzwaluw 
(zie foto), boomleeuwerik, 
zwarte specht, wespendief, 
dodaars, geoorde fuut, 
drijvende waterweegbree en 
nog veel meer. 
 
Alle beheerders worden 
geacht de leefomgeving van 
vele vele soorten te 
verbeteren. En dat valt niet 
mee. Verdroging, 

vermesting, verzuring, versnippering, verstoring, stikstofdepositie, én verbossing bedreigen de 
biodiversiteit. 
 
Door de coronaperikelen is het bijna op de achtergrond geraakt, maar de Raad van State heeft nog 
maar kort geleden vastgesteld dat Nederland bij lange na niet genoeg doet om de opgelegde 
doelstellingen te halen. En wéér gaat we, zoals ook met de PAS-regeling is gebeurd, ons in allerlei 
bochten wringen om toch maar het minimale te doen. Dan kan het zomaar gebeuren dat je overdag 
100 mag rijden en na 19.00 uur 130. Idioterie van de bovenste plank.  
De bouwwereld in op stand, boeren op het Malieveld, bijna oorlog. 
Ik houd hierover op, anders komen er teveel ingezonden brieven….. 
 
Want ik wil terug naar iets simpels. 
Eerder vertelde ik over de bebossing. Stuifzand vastleggen en de productie van mijnhout (grove den) 
voerden de boventoon. Verder was de behoefte aan timmerhout en hout voor de meubelmakerij 
groot.  
 
Voornamelijk in de 19e eeuw ontstonden de landgoederen. Er werden veel soorten bomen 
geïmporteerd om het parkachtig landschap op te sieren. Maar ook om uit te proberen of die 
vreemde soorten hier goed zouden gedijen en dat bleek vaak het geval. Tegenwoordig zouden we 
heel wat van die soorten exoten noemen. De Amerikaanse eik en de rododendron zijn mooie 
voorbeelden hiervan.  
 
De behoefte aan mijnhout bestaat niet meer. Dennenhout wordt veelal gebruikt voor spaanplaat, 
mdf én tegenwoordig voor biomassa om elektriciteitscentrales draaiend te houden.  
 



Die dennenbossen groeien prima en ze 
branden ook uitstekend. Daarom 
werden in de bossen brandgangen 
aangelegd. Die waren niet afdoende 
en dus werd er een aanvullende 
oplossing gezocht. Die vond men in 
het importeren van de Amerikaanse 
vogelkers. Die boom/struik werd om 
de percelen dennenbossen geplant, 
omdat het hout van deze loofboom 
slecht brandt. Ook werd deze 
vogelkers als vulhout in de bossen 
gezet om de bodemstructuur te 
verbeteren. Tegenwoordig spreken we 
van invasieve exoten. Nou dit is er één 
van. Zo lang ik me met de natuur bezig houd en dat is al minstens 60 jaar, is men bezig deze soort te 
bestrijden. Dat lukt niet zo goed, reden waarom men van “bospest” spreekt. Allerlei 
beheermaatregelen zijn aangewend, maar het blijft vechten tegen de bierkaai. 
 
Waarom zouden we die bomen dan niet gewoon hun gang laten gaan? Ah, nu komen we weer terug 
bij mijn stokpaardje, het vergroten van de biodiversiteit. Die Amerikaanse vogelkers verdringt 
namelijk zowat alle andere soorten in de struiklaag van een bos en zorgt voor vergiftiging van de 
bomen door het vallend blad. De kruidlaag in het bos komt hierdoor niet goed tot ontwikkeling. 
In de struiklaag van bossen horen soorten thuis als inlandse vogelkers, lijsterbes en spork. 
 
Hèhè, nu zijn we er, want over die spork wilde in het hebben.  

De spork is een zeer nuttige 
soort. 
De bast wordt gebruikt in de 
farmaceutische industrie. Er 
wordt een laxeermiddel van 
gemaakt. Het eten van verse 
bessen en bast veroorzaakt 
braken en diarree. 
De plant geeft zeer fijn 
houtskool, uitermate geschikt 
voor buskruit. 
Van het houtskool werden 
bovendien lonten gemaakt. 
Uit de schors komen de 
kleurstoffen geel en bruin. 
Uit de vruchten groene en 

blauwgrijze kleurstoffen. 
Het hout neemt geen vocht op en werd daarom gebruikt als vleespennen voor slagers, pinnen voor 
meubelmakers en schrijnwerkers en bonenstaken. Ook pijlen voor pijl en boog. 
Medicijn (siroop) voor honden die aan stuipen lijden. In de volksverhalen wordt de plant als 
antimagisch beschreven. Hij verdreef alle kwaad. 
 
En de schoenmaker gebruikte houten spijkers. 
Dat laatste weet ik zeker, want mijn grootvader was (orthopedisch) schoenmaker. Als kleine jongen 
stond ik bij hem in de schoenmakerij. Wat rook dat lekker: leer in allerlei soorten en niet in de laatste 
plaats zijn potje met lijm dat op een klein vuurtje stond te pruttelen. Ik was daar lijmsnuiver avant la 



lettre. Maar dat terzijde. Hij stikte het bovenleer aan het onderleer (de zool) en als dat klaar was 
sloeg hij er een dubbele rij houten spijkers bij. Die spijkers had hij in zijn mond, zo had hij ze bij de 
hand. Geen probleem, want het hout neemt immers geen water op? Dit was ook een van de redenen 
waarom er sporkenhout gebruikt werd. Tenslotte loop je wel eens in de regen. Goed zoolleer neemt 
geen water op, spork ook niet. Ik heb nog van die spijkers….. en laat ze aan deelnemers aan excursies 
zien. Een enkeling weet nog wat het zijn en waarvoor ze dienden. 
 
Dat is nogal wat voor zo’n simpele boom.  
 
De struik kent vele synoniemen:  
In Nederland: Barsjes, bloedboom, boerenrebarber, buskruithout, doodskralen, duivelskersenhout, 
else met beyen, hondebeien, honnemichel, honzeout, houtjeshout, jeupkesboom, kraaibessen, 
kruudholt, pinnenboom, pijlboom, rambasjes, sprakel, sprokkelhout, stinkert, voelboom, vuildoorn, 
vuilsparkenboom, wankelenhout.  
Vanuit Vlaanderen nog aangevuld met: Bestebiezehout, bloedzijkenhout, hondelaar, peggenhout, 
pinnekenshout, pijlspork, vuilboom, zwart honzenhout, zwart sporkenhout.  
 
Tegenwoordig houden we het op spork of vuilboom.  
 
Zo’n struik verdient het toch om alle ruimte te krijgen? Veel meer dan al die geïmporteerde exoten…. 
 
 
Van Fred 
 
In Editie 7 van deze nieuwsbrief heb ik geschreven dat ik in een onbewaakt ogenblik begonnen ben 
met het doorschommelen van alle foto’s op mijn harde schijf. Opzoek  naar deuren, poorten, 
portalen, vensters, aparte gebouwen en borden/opschriften. Dat is inmiddels klaar en heeft 
geresulteerd in een aantal albums. Die staan online en kun je bereiken via mijn blog.: 
www.wandelaar.blogspot.com. 
Als je op een foto klikt kom je vanzelf in het album.  
 
Van de deuren, poorten en portalen hier alvast een collage. 
 


