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De één klom van vreugde op tafel, de ander kon alleen maar teleurgesteld het hoofd buigen. Op het 
moment dat u deze nieuwsbrief leest weten we zeker wie de grote winnaars van de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 zijn en wie de grote verliezers. Waar D66 afgelopen woensdagavond al kon 
pronken met een glanzende zege, likten andere linkse partijen hun wonden. De VVD blijft de grootste, 
D66 is de nieuwe nummer twee, populistisch rechts is iets gegroeid, links krijgt harde klappen. Met de 
meerderheid van de stemmen geteld waren dat woensdagavond de belangrijkste voorlopige 
conclusies.  
 
Wat mij al op het stembureau erg opviel was de hoge opkomst. Maar liefs 82,6 procent van de 
Nederlandse kiezers heeft deze verkiezingen gestemd, volgens de schatting van de laatste exitpoll. 
Dat zou de hoogste opkomst zijn sinds 1986. Er gingen ook opvallend veel jongeren naar de stembus. 
Mooi! Blijft de vraag: wie regeert straks met wie? Wat kan wel en wat kan zeker niet? We wachten 
af! 
 
Het bestuur van de Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor heeft (hoe modern!) via Whatsapp met 
elkaar overlegd. Niet alleen over het beschikbaar stellen van de prijzen voor de muziekquiz ter 
gelegenheid van de 50ste uitgave van de Nieuwsbrief, maar ook over hun financiële bijdrage aan het 
Ulfts mannenkoor voor 2021. De vriendenkring stelt ook voor 2021 weer een prachtig bedrag ter 
beschikking. Heel veel dank daarvoor. Er klinken overigens ook wel wat zorgen door in de toelichting 
op het bedrag en een ‘opdracht’ aan het bestuur. Die wil ik u niet onthouden: 
 
“Omdat we door tegenvallende inkomsten uit donaties nu toch echt wel beginnen in te teren op het 
vermogen hebben we al besloten dat we dit jaar daarvoor een extra inspanning willen doen. 
Uiteindelijk willen we toch eens het tij keren, nietwaar? Vorig jaar hebben we een deel van het 
jaarbedrag geoormerkt als “bijdrage voor de nieuwe website/facebook pagina”. Ook dit jaar willen 
we een belangrijk deel (40%) oormerken als bijdrage voor de nieuwe website. De reden om een deel 
van de jaarlijkse bijdragen te oormerken is gelegen in het feit dat we die vernieuwde, informatieve, 
verfrissende en inspirerende website heel hard nodig menen te hebben om succesvol te kunnen zijn 
in het doel dat we ons gesteld hebben te weten: nieuwe donateurs werven en blijvend aan ons 
binden. 
  
Naar de mening van de Vriendenstichting zullen we die donateurs toch vooral ook in ook veel 
jongere doelgroepen moeten zoeken dan de groepen die we tot heden hebben benaderd. Die 
jongere doelgroepen zijn echt heel veeleisend als het gaat om digitale informatie. Wij menen dat dat 
trouwens evenzeer geldt voor de toekomstige, jongere leden van het UKM zelf. Onze beider 
belangen lopen hier dus echt wel parallel maar er moet wel veel meer vaart door uw bestuur worden 
gemaakt met de realisatie van de website. We wensen jullie daarbij veel succes en zijn graag bereid 
zo mogelijk daaraan een bijdrage te leveren”. 
 
Het bestuur pakt de handschoen uiteraard op! 
 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
Leendert Santema heeft hoop op goede uitslag muziekquiz opgegeven: Hoi Peter, ik heb genoten 
van de pianomuziek met veel Hollandse liedjes, maar met mijn kennis is het treurig droevig gestemd, 
dus om niet af te gaan zend ik de tekst en wie het zong (7!!!) liever niet in ik wens de andere 
deelnemers veel succes. Hartelijke groet, Leendert 
Ps. Je mag deze reactie wel publiceren hoor (haha wat zullen er een paar schik hebben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 
 
 

Oostendorper watermolen 
 

 
 
De Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen met 3 
onderslagraderen aan de Buurserbeek ten zuiden van Haaksbergen in Overijssel. Stroomafwaarts 
gezien op de linkeroever staat de oliemolen met één rad en op de rechteroever staat een 
korenmolen met twee raderen. De funderingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. 



 
 
De watermolen werd in opdracht van Karel V gebouwd en kwam in 1548 gereed. De Molen werd op 
18 september 1548 in gebruik genomen, maar er was een probleem, de kantstenen van de oliemolen 
waren tijdens transport verdwenen. In 1549 kon de oliemolen in gebruik genomen worden. Toch was 
de huidige plek niet zo goed gekozen want de molen had al snel last van onderspoeling en dat is tot 
de laatste restauratie in 1988 gebleven. In 1584 werden beide molens verwoest door 
oorlogshandelingen tussen Staatse en Spaanse troepen.  
 

 



In 1633 kreeg Willem Ripperda tot Weldam toestemming de Oostendorper molen te herbouwen en 
dat deed hij op de huidige plek. De molen is in de eeuwen daarna vaak gerestaureerd. Als afsluiting 
van de restauratie in 1988, werd de molen officieel in gebruik gesteld door de toenmalige minister 
Winsemius. 
 

 
 
Op 8 februari 1946 werd de oliemolen door een watervloed weggespoeld. In 1950 is hij herbouwd 
door architect Jan Jans. 
De oliemolen heeft een slagblok met één slag- en één loshei, een koppel kantstenen en een vuister. 
Ook is er een door de wateras via een drijfriem aangedreven lijnkoekenbreker aanwezig. 
 

 
 
Het waterrad van de oliemolen is 4,70 meter groot, 75 cm breed en heeft 24 houten schoepen. De 
houten wateras is 2,60 meter lang en 40x40 cm dik. Het aswiel heeft 66 kammen met een steek van 
11 cm. Het wentelwiel heeft 52 kammen. De wentelas is 7 meter lang en 38 x 38 cm dik. Op de 
wentelas zitten twee aan twee spaken.  



Het kranswiel voor het steenwiel heeft 41 kammen met een steek van 10,5 cm. Het steenwiel heeft 
53 kammen. De overbrengingsverhouding is 1: 0,98. Het kranswiel op de wentelas voor de 
aandrijving van het roerijzer van de vuister heeft 43 kammen met een steek van 7,5 cm. Het 
kranswiel voor de aandrijving van de spinbol heeft 32 kammen en de spinbol heeft 22 dollen. De 
overbrengingsverhouding naar het roerijzer is 1: 1,76. 
 

 
 
In de oliemolen wordt olie uit lijnzaad, raapzaad, koolzaad en huttentut geslagen. 
 

 
 
Korenmolen 
De waterraderen van de korenmolen zijn 4,70 meter groot, 75 cm breed en hebben 24 houten 
schoepen. De korenmolen heeft twee maalkoppels en een maalstoel. Daarnaast is er een pletter 
(walsenstoel) aanwezig die ook via een spoorwiel en twee kamraderen wordt aangedreven door een 
waterrad. De overbrenging naar de pletter is 1 : 11. Verder staat er een wanmolen. In de korenmolen 
wordt haver, rogge en tarwe geplet en gemalen. 



 
 
Maalkoppels 
De eerste van de twee waterraderen drijft via een spoorwiel twee maalkoppels aan met 15der (130 
cm doorsnede) z.g. blauwestenen. De houten wateras is 6,30 meter lang en 40x40 cm dik. Het aswiel 
heeft 56 kammen met een steek van 12,5 cm. De door het aswiel aangedreven bonkelaar heeft 27 
kammen. Het onderste spoorwiel heeft 78 kammen met een steek van 8,8 cm. Het bovenste 
spoorwiel heeft 48 kammen ook met een steek van 8,8 cm. De twee rondsels hebben 24 staven. Het 
kranswiel heeft 19 kammen en de twee tussenkamraderen 31 kammen. De overbrengingsverhouding 
is 1:6,74. 
 

 
 
Maalstoel 
Het achterste waterrad drijft een maalstoel aan. De houten wateras is 6,10 lang en 40x40 cm dik. Het 
aswiel van het waterrad voor de maalstoel heeft 80 kammen met een steek van 9,5 cm. De 
steenschijfloop heeft 13 staven. De overbrengingsverhouding is 1:6,15. De maalstoel heeft 16der 
(140 cm doorsnede) kunststenen 
Voor meer info zie de website: http://haaksbergsemolens.nl/ 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
volgende waek geet 't wieder.......... 
22 Februari 2005, jaorvergadering, d'r wier gedebatteerd 
En de jeurige Marian het soesjes getracteerd 
Toen de serenade veur Marian begon 
zong Wim Nijland met, zo hard asse kon 
 
Ook al doe-j ow stinkende best, maor as i-j baoven de zestig bunt gekommen 
word i-j as lid toch niet meer aangenommen 
Albert Huls, Wil Rothuuzen en Peter Gregoor 
Bunt gekaozen as ni-je bestuursleden van 't koor 
 
Ton Geerts van de MAC dei 'n bekentenis 
en zei, werken is 't mooiste, watter is 
Ik haop, dat ik 'm hier niet met krenk 
maor d'r bunt dagen, dat ik daor anders aover denk 
 
Bi-j 't financiëel verslag van Charles is ons letterlijk de lamp uutgegaon 
en niet vanweage, watte op papier had staon 
Wi-j konden niks zien, 't leek wel 'n complot 
keer op keer ging den projector kapot 
 
Bennie Kuiper had commentaar op 't verslag van 2004 
umdat zin naam daor met "s" geschreven wier 
Waorop Coen antwoordde, welbespraakt 
dat is vervaelend, maor wi-j hebben ow weer kleiner gemaakt 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Met Valentijnsdag het in de Debbeshoek 'n wensboom gestaon 
De bewoners hebben 'n hartewens gedaon 
Twee mannen wensten zich 'n concert van 't Ulfts Mannenkoor 
daoraan gaven wi-j graag gehoor 
 
Op 14 Meert zongen wi-j in de Debbeshoek 
Slavisch repertoire was 't verzoek 
Bi-j "Stip da stip" wier zo hoog gezongen 
Dak nog dacht, ze bunt verkeerd op de fiets gesprongen 
 
 
 



Marian was op vakantie in Thailand op pad 
daorum had ik mien olde baantje hervat 
'n Bewoonster van Debbeshoek wier onwel en viel 
't commentaar van 'n baszanger was heel subtiel 
't Is eigenlijk wel frappant 
i-j doet ow prötje, en der is meteen trammelant 
't Was 'n loodgieter , en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
19 Meert bunt wi-j met "Somebody to love me" begonnen 
De eerste regel hebben de tenoren heel hoog gezongen 
En de laatste noot in-ens weer heel diep 
waorop Ad Loonen in wanhoop riep 
 
As dit zo nog 'n hötje deur mot gaon 
Zol 't ow hos op de geslachtsdelen slaon 
't was der maor één en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Bernard Ernst had 't in de Sluus zo heit 
datte uut pure balorigheid 
Eén veur één zin kleren het uutgegooid 
en hier en daor in de rondte gestrooid 
 
Ad Loonen bekèk zich dat assortiment 
en zei, stop daormet, 't liek wel 'n striptease-tent 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Coen was in Hengelo bi-j de Timmerie Hendriks in April, 
umdatte 'n ni-j plafonnetje kopen wil 
He'j was net weer in Zeddam aangeland, 
toen stond in Hengelo den tent in de brand 
 
Ik wil daor niks met insinueren 
maor zo gaon de prötjes circuleren 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
24 April zingen wi-j veur de golden brulf 
van 't echtpaar Gasselink in de P en P kerk in Ulf 
Ik bun per ongeluk naor de Antoniuskerk gefietst 
Daor was gin auto te zien, gin mensen, gin fiets 
 
De kerkdeur was op slot, toen is 't tut mien deurgedrongen 
d'r wördt niet hier, maor in de P en P kerk gezongen 
Met 'n noodgang naor de andere kerk, subiet 
en met de tong veur den hals was ik nog net op tied 
Ik had 't motten wetten, en 't geet mien ook aan 
Dus daorum trek ik den schoen ook aan 
 
 



28 Mei was der 'n concert gepland 
met de Engelse Ellingtonband 
't was bloedheit, de mussen vielen hos dood van 't dak 
Daorum zong 't mannenkoor in tropenpak 
 
Ondanks, dat 't in alle kranten had gestaon 
is der maor 'n hendje vol mensen hengegaon 
Met dertig graden, dat is 'n feit 
blif 't publiek thuus in de tuin, want 't is völ te heit 
 
D'r wazzen ook maor 66 zangers present 
Toch is d'r mooi gezongen deur 't koor en gespöld deur de band 
De presentator van de band kon nog niet zo best praoten 
hatte dat maor aan Marian aovergelaoten 
 
 
Dinsdag 30 Mei wazzen de eerste en tweede tenoren 
Veur 'n diner in de Debbeshoek uutverkoren 
Paulus Jansen zei, dat dit ons aangeboden werd 
as dankjewel veur 't Valentijnsconcert 
 
't was heerlijk, soep, piepers, gruunte en vleis 
as toetje kregen we gebak, vruchten en ijs 
Daornao nog koffie met 'n bonbon 
en 't eigeste 'n waek later veur bassen en bariton 
 
De taofels wazzen veur vier personen gedekt 
toen dacht Bennie Kuiper opgewekt 
as ik hier alleen gaot zitten, is straks den soepterrien 
as alles metzit allen veur mien 
 
Maor ondanks 'n schietgebed naor baoven 
bunt der toch nog dre-j leu-j bi-j aangeschaoven 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Nao 't eaten bunt de tenoren aan de repetitie begonnen 
en Piet vond, dat ze niet hoog genog zongen 
Hi-j zei, as jullie vrouwen wazzen, zol 'k zeggen, trek den string maor wat strakker 
toen wazzen die keerls in-ens allemaol  wakker 
 
Één tweede tenor zei ook al gauw 
dat zeg ik a'k thuuskom, tegen mien vrouw 
't Was der maor één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Toen de training van de Aovendvierdaagse begon 
was der één zondag, dat Frans niet kon 
Toen hette Wim Gotink as invaller gevraogd 
den zei wel toe, maor het 't toch niet gewaogd 
 
 



Um 't leiderschap te dragen 
want hi-j is helemaol niet op kommen dagen 
D'r wazzen toen wat metgezellen 
die zeien, zolle wel tut dri-j kunnen tellen 
 
en links-af en rechts-af deur mekaar gaon gooien 
Maor ik wet zeker, datte dat wel kan rooien 
Die discussie is now ook afgelopen 
volgens mien hette zich gewoon verslaopen 
 
Nao völ geharrewar weliswaar 
hadden ze eindelijk 'n groepje bi-j mekaar 
Vieftien zangers , Plorrenfrans as leider 
met hier en daor 'n gastarbeider 
Jacob Schreuder en Paul Knaven 
bunt as aanvulling op kommen draven 
 
De derde dag van de Vierdaagse, noodweer, storm en regen 
Tussen de bu-jen bunk met de fiets naor Gendringen gere-jen 
'n Trummeltje met stukskes kaes in de fietsentas 
Ik stond al 'n hort te wachten, en vroeg waor 't mannenkoor was 
 
Die bunt al 'n uur weg, 'n helen hort 
Vanwaege 't weer is de route gekort 
Ik met den kaes weer naor huus op aan 
Jan zat achter 't huus in de raegen, en vroeg, waor kom i-j dan vandaan 
 
Ik heb gin slöttel met genommen 
en kan niet èns 't huus inkommen 
Zat zielig te doen, en mien te pushen 
flink aan 't mopperen, datte niet meteen kon douchen 
 
Maor den volgende  dag hatte gin excuus 
Dre-j uur nao afloop wasse nog niet thuus 
Toen heb ik uut volle borst geroepen 
had i-j now gin haost, um onder de douche te kroepen 
't Was der maor één, en ik nuum maor gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
5 Juni bunt wi-j naor 't golden feest 
van Doortje en Willem Menke geweest 
Toen en Wim en Carla Gerritsen de uutneudiging kregen 
wier Wim toch wel efkes verlegen 
 
Den envelop was aan Wim en "Annie" Gerritsen gericht 
Carla het Wim niet meteen van vremdgaon beticht 
Maor ik heb van heuren zeggen 
datte thuus wel wat had uut te leggen 
 
Op den brulf wier heel völ veurgedragen 
Wim Gotink was aan 't stöken, en het de muzikant opgedragen 
Wil Rothuuzen aan te kundigen met 't lied van de orgelman 



Den schrok zich wild, maor ging de uutdaging aan 
 
't bliekt, wi-j hebben in ons koor nog ongekend talent 
Misschien 'n ni-je solist veur ons assortiment 
En René Theunissen het uut volle longen 
vieze liedjes aover prikkeldraod gezongen 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Frits Wilbrink het den dag kenbaor gemaakt 
datte 't zingen bi-j de eerste tenoren staakt 
Met ingang van 7 Juni wille naor de baritons aoverstappen 
ik denk, datte dan in de Debbehoek weer 'n vörkske met wil happen 
 
Want den dinsdag wazzen daor de bassen en baritons aan de beurt 
Misschien heb ik 't ook wel verkeerd geheurd 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 
 

 
 
 
15 juni 2018: Optreden leden Ulfts Mannenkoor in het Ketelhuis op het DRU-Industriepark met theatergroep Kwatta, een 
professioneel jeugdtheatergezelschap gevestigd in Theater Het Badhuis in Nijmegen. 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
We waren afgelopen 10 maart in Limburg in een huisjespark op de Cauberg bij Valkenburg. Het 
stormde en regende die dagen behoorlijk. De aangegeven wandelpaden waren door de gladheid van 
de Limburgse klei, löss, voor ons oudjes niet te lopen. Dus zo snel mogelijk naar de verharde weg 
naar het uitgestorven Valkenburg. Triest ziet zo’n toeristendorp er in de coronaperiode uit. En toen 
met pijn en moeite weer de Cauberg op. Maar we hebben de mergel, uitgraven uit de ‘bergen’ en 
verwerkt tot bouwstenen, gezien. De vruchtbare löss, ooit aangevoerd door de wind, met daarop de 
reusachtige vestingachtige boerderijen hebben we weer ervaren. Löss of zand aangevoerd door de 
wind, hier de rivierduinen ten oosten van de Oude IJssel, noemt men eolische afzetting. Genoemd 
naar de Griekse god van de vier winden Aeolus. De maretak of in het Engels ‘Mistletoe’ in de 
populieren zien hangen. De sleedoorn begon te bloeien en de aronskelk en daslook kwamen boven 
het dorre blad uit. Geprobeerd op de oorlogsbegraafplaats Margaten te bezoeken, maar helaas 
corona versperde ons ook hier ook de weg.  
 
Gelukkig wist ik nog een hele kleine wandeling door een holle weg. Links en rechts gaat de wand van 
het bos steil omhoog en in die steilte bouwt een das graag zijn burcht. Veel dassenpaden en –sporen 
gezien van dit grootste landzoogdier in Nederland. Helaas werd de holle weg steeds breder gereden 
door zware tractoren, die nu mest uitrijden in tank van zo’n 30 kub. Ook ik vind het onbegrijpelijk dat 
mensen bij elkaar komen in het Vondelpark en met welke reden dan ook daar een geweldige berg 
rotzooi achterlaten. Kijk eens naar het programma “De vuilnisman” op zondag. 
 
Samen genieten we nu nog van het bos zonder bladeren, waarin je de vogels nog kunt zien en horen, 
terwijl ze bezig zijn hun eigen broedgebieden af te zetten. Daar lacht de groene specht en even 
verder roept of roffelt de zwarte specht. We hebben samen nog een tijd lang naar een omhoog 
kruipende, tegen de boom gedrukte boomkruiper gekeken. Schutkleur bruin met een lichtere 
onderkant en een krom peutersnaveltje op zoek naar insecten. Hebben jullie al de hommelkoningin 
zien vliegen op zoek naar een geschikte plaats om haar eerste eitjes af te zetten? De perenbomen in 
onze tuin hebben al dikke bloemknoppen. 
 

 
 
De boomkruiper 
 



Totemboom: hazelaar van 22 tot en met 31 maart en 24 september tot en met 3 oktober. 
Karaktereigenschap: nieuwsgierig. Je bent steeds op zoek naar nieuwe ervaringen en vernieuwing. Je 
verandert graag je omgeving. Een beetje meer geduld kan geen kwaad. Van het ‘oude’ kan men ook 
leren. Met concurrenten heb je moeite en daarom schakel je deze zo snel mogelijk uit. 
 

 
De katjes van de hazelaar 
 
Verhalen: De hazelaar is de enige boom/struik die al in de winter mannelijke katjes/snotterbellen 
heeft. De winter, die met de dood is te vergelijken, heeft op deze plant geen vat. De hazelaar is 
daarom het symbool van de eeuwigheid. Daarom waren de pelgrimswandelstokken van de hazelaar 
gemaakt. De voortrekkers van de padvinders droegen graag een Y vormige wandelstok. Met die Y-
vork kon je eventueel een adder in het Haaksbergerveen vangen. Zo schijnt de heilige Patrick, Sint 
Patricius’ sterfdag 17 maart 461, met een hazelaarstaf slangen uit Ierland te hebben verdreven. 
Helaas waren daarvoor ook al geen slangen in Ierland, maar bedoelden ze hier de ‘heidenen’ mee.  
De Romeins-christelijke Patrick werd als jongen door Ierse rovers mee genomen naar Ierland en 
moest daar als slaaf voor de druïden werken. Deze priesters sneden met hun gouden sikkels de 
maretakken uit de eikenbomen, zegt het sprookje. Wel eens een maretak in een eik gezien? In elk 
geval de staaf, stok of toverstok van de hazelaar gaf macht of straalde in ieder geval gezag uit. Mozes 
schijnt ook door de woestijn te zijn getrokken met een hazelaarstok. In films over Harry Potter geeft 
zijn hazelaartoverstok hem de kracht het kwade te keren. Hazel is een Angelsaksisch woord, toen nog 
haes, en betekende bevelen of dwingen. Zou de scepter van de toenmalige koningen ook van de 
hazelaar gemaakt zijn of de officiersstok? En de baton, dirigeerstok van onze dirigent? Met een Y of L 
vormige takje van de hazelaar dwing je de aarde water of waardevolle delfstoffen prijs te geven. Het 
wichelroede lopen. Dit is wetenschappelijk onderzocht en het blijkt op toeval te rusten. Ik heb dit 
ooit geprobeerd met een pendel, koperen puntige bal aan een touw, boven een waterput en hij 
begon te draaien en later met twee metalen L vormige draden boven een punt waar aardstralen 
samen komen, in de kerktoren van Losser, en het werkte. Takjes van de hazelaar werden in het 
voorjaar in de pas gezaaide akker geplaatst om zo de vruchtbaarheid te beïnvloeden. Al veertien 
dagen geleden tikte ik aan zo’n hazelaarkatje en het stuifmeel vloog in het rond. En als je echt heel 
goed kijkt, zie de hele kleine vrouwelijke rode bloempjes. Zij ontvangen het stuifmeel en groeien dan 
uit tot hazelnoten.  



Totemboom: lijsterbes 1 tot en met 10 april en van 4 tot en met 13 oktober. 
Karaktereigenschap: een schipperende wereldverbeteraar. Je wilt graag aardig gevonden worden 
om zo je doel te bereiken. Daarom doe nogal eens water bij de wijn en moet je af en toe eisen aan 
anderen stellen. Ruzie op zijn tijd kan dan verstandig zijn. 
 

 
De lijsterbes 
 
Verhalen: de Griekse godin Hebe was het symbool van de opbloeiende lente en schenkster van de 
godendrank voor de hoofd-god Jupiter. Zij raakte haar gouden beker kwijt en de goddelijke adelaar 
had stelende demonen gezien. Dus werd hij erop uitgestuurd om deze bijzondere beker terug te 
halen en ging de strijd met de demonen aan. Daar waar bloed en een veer op de aarde viel, ontstond 
de lijsterbes. De veer werd het samengestelde blad en bloedrood kleurden de bessen in de herfst. In 
een Germaans verhaal vertelt men dat Donar, de bliksemgod, zijn hamer met het vuur in de lijsterbes 
had gegooid. Niet om deze struik te vernielen, maar om het vuur aan de mensen te schenken. Vuur 
geeft levenskracht, zoals vruchtbaarheid, en overwint ziekten die gestuurd zijn door demonen. 
Daarom plantte de boer graag lijsterbessen bij de veestal. Met een lijsterbestakje kon je de koeien 
ook goed naar de wei of stal drijven. In de volksgeneeskunde werd zieken met dysenterie 
aangeraden onrijpe lijsterbessen te eten. Dysenterie was een ziekte van mens en vee: ernstige 
diarree met bloed in de ontlasting. Gedroogde bessen hielpen ook tegen een schorre keel. Na een 
heel jaar niet te hebben gezongen, is het Ulfts mannenkoor hier misschien wel aan toe. Het eten van 
deze bessen laten we toch maar liever over aan zanglijsters, merels en in de winter aan kramsvogels 
en koperwieken. 
 
Herman Nijhof   16 maart 2021 
 
Bronnen:  
Wat bomen vertellen van Girbe Buist 
Das grosse Buch der Heligen 
 
 
 



 

 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


