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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (12) 

 
 

 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met u, de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. Leden zonder e-mailadres krijgen een 
geprinte versie thuisbezorgd. In deze twaalfde nieuwsbrief houden we u ook weer zoveel mogelijk op de 
hoogte van het laatste nieuws. Veel leesplezier toegewenst! 

ULFTS MANNENKOOR                mei ‘20
       Maart 2020 



 

 

VAN DE VOORZITTER  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Beginnen of niet beginnen?  

 

We hebben een antwoord! 

 

 
 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat het bestuur van het Ulfts Mannenkoor in zijn bestuursvergade-
ring van 10 juni 2020 zou gaan beoordelen of het protocol voor de koorsector in onze situatie een optie 
en uitvoerbaar is. We zouden als bestuur gaan kijken of het Ulfts Mannenkoor op basis van dit protocol 
gecontroleerd en kleinschalig van start zou kunnen gaan. Uitgangspunt daarbij is in ieder geval dat een 
eventuele herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dus stapsgewijs beginnen: met groepsrepeti-
ties of in kleine zanggroepjes. Kortom: we starten alleen als het veilig kan!! 
 

Het protocol 
De belangrijkste elementen uit het protocol en de algemene richtlijnen zijn: 

1. Houd 1,5 meter afstand, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in 
de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-
gerelateerde gezondheidsklachten. 

2. Voor zingen geldt een minimale afstand van 3 meter rondom elke zanger. Dit is de uiterste 
afstand die (grotere) druppels bij het zingen kunnen bereiken. Neem deze afstand ook in 
acht wanneer men niet zingt. 

3. Er dient minimaal 30 m3 vrije ruimte rond iedere zanger te zijn. Dit betekent dat bij een 
onderlinge afstand van 3 meter, de ruimte een minimale hoogte van ruim 4 meter dient te 
hebben. Dit om de concentratie van aerosolen te voorkomen. 

4. Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met 
instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten of naar een andere ruimte.  

5. Blijf niet te lang in dezelfde ruimte. Afhankelijk van de grootte van de ruimte en de mate van 
ventilatie moet voldoende worden gepauzeerd om de lucht in de gehele ruimte volledig te 
verversen. 

 

De mogelijkheden 
Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben we het protocol en bovenstaande richtlijnen van de 
overkoepelende organisatie ‘Koornetwerk’ en het ministerie van OCW voorgelegd aan de DRU-Cultuur-
fabriek. We hebben ze gevraagd te kijken naar de mogelijkheden die er op basis van dit protocol zijn 
voor het Ulfts Mannenkoor. De belangrijkste vragen die we beantwoord wilden hebben, is of we zouden 
kunnen starten met groepsrepetities, met hoeveel personen zou dat dan kunnen en in welke zaal? 
 
In zijn reactie geeft de DRU-Cultuurfabriek de volgende mogelijkheden aan: 

1. Op basis van het protocol en de richtlijnen zijn er binnen het gebouw drie varianten: 
- De Conferentiezaal. Deze zaal 21,3 meter lang, 11,06 meter breed en hoger dan 4 meter. Op 

basis van deze afmetingen en de regelgeving in het protocol ‘passen’ 21 personen in de 
conferentiezaal. Inclusief dirigent en pianist.  

- De Popzaal. Deze zaal heeft ongeveer dezelfde afmetingen. Ook in de Popzaal ‘passen’ op 
basis van deze afmetingen en de regelgeving in het protocol 21 personen (inclusief dirigent 
en pianist). 

- De SSP-hal 



 

 

- Een vierde variant is uiteraard buiten het gebouw. 
 

2. Het ventilatiesysteem in de DRU. 
Het ventilatiesysteem in zowel de Conferentiezaal als de Popzaal blaast 100% buitenlucht de 
zaal in en voert ook 100% zaallucht weer af naar buiten. Dit houdt in dat deze lucht dus niet 
blijft circuleren in de zaal. Verder heeft het systeem een ‘lange zak filter’. Dit filter bevindt zich 
over de gehele lengte van de zaal en is van hoogwaardige kwaliteit.  

 

Het besluit: een voorzichtige start 
Op basis van het bovenstaande heeft het bestuur besloten te proberen per 7 juli 2020 de groepsrepeti-
ties te gaan starten. Uiteraard nadat het ministerie van OCW het protocol voor de amateurkoren heeft 
goedgekeurd en er voldoende draagvlak en animo is bij de leden. Bovendien is besloten de solistenop-
leiding met ingang van 20 juni 2020 te (her)starten. Dirigent Christo Guenov heeft aangegeven graag 
met (groeps)repetities of in kleine groepjes te willen gaan repeteren. Ook in de maanden juli en 
augustus. 
 

Belangstellingsregistratie 
Binnenkort ontvang je een mail waarmee je aangeeft of je wel of niet wilt/kunt deelnemen aan 
(groeps)repetities. De leden die deelnemen aan de solistenopleiding worden persoonlijk benaderd door 
mevrouw Annemarie Krijgsman. 
 

Ton Menke [voorzitter] 

 

************************** 
 

AANLEVEREN KOPIJ 
 
We hebben jullie in vorige nieuwsbrieven herhaaldelijk gevraagd ook een bijdrage of kopie aan te 
leveren voor de Nieuwsbrief. Als u nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij 
zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt geplaatst.  
 
We hebben niet voor niets de rubriek “Ingekomen Post”. Helaas is deze week geen post ontvangen. Nu 
door de Vriendenkring inmiddels 10 pennen zijn uitgedeeld, wachten wij met smart op de eerste 
geschreven brief.  
 
Wie verrast ons aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief?? Zoals inmiddels als bekend 
mag worden verondersteld kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 

************************** 

mailto:secretaris@ulftsmannenkoor.nl


 

 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij   
 
Uitslag Pennenverloting week 24-2020   
 

 

Beste Leden van het UMK 

 
Ten huize van Theo Gerritsen heeft deze week, alweer voor de 2de keer, de feestelijke- en formele 
trekking van de Grote Vriendenkringloterij UMK plaats gevonden. Theo heeft ook deze week bij wijze 
van spreken een flinke slinger aan de app ”Lotto Draw Machine” gegeven om alle kandidaten een gelijke 
kans te geven en, toen de balletjes eenmaal waren stilgevallen, de winnaars weer gewetensvol 
geregistreerd. Hieronder leest u de uitslag van de 2de trekking. 
 
Deze week is er ook nieuws van het donateursfront. De winnaars ontvangen hun pen namelijk dit keer 
van onze trouwe sponsor Autobedrijf Frazer uit Ulft. Autobedrijf Frazer onderhoudt bovendien ook al 
jaren de UMK-aanhanger waarmee de concertmaterialen naar de uitvoeringen worden vervoerd. Zoals 
men kan vermoeden gaat dat vervoer blijkbaar geregeld met enige spoed en is er derhalve ook regelma-
tig enig onderhoud nodig om het UMK mobiel te houden. Dat onderhoud ligt al vele jaren in de 
vertrouwde handen van Autobedrijf Frazer. In bijgaande bijdrage aan deze nieuwsbrief kun je de 
geschiedenis van Autobedrijf Frazer nog eens rustig nalezen. 
 
De winnaars deze week (week 24-2020) van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  

1. René Teunissen, Ulft  
2. Henny Geerts, Gendringen  
3. Anton ter Voert, Megchelen  
4. Wim Ratering, Ulft 
5. Erelid Mevrouw Marlies van Hal, Ulft  

 
Op verzoek voegen we graag een kleine schets toe hoe 
u zelf de inktstift van deze pennen gemakkelijk kunt 
vernieuwen. 
 
Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette 
inmiddels per post, althans in de brievenbus, ontvan-
gen. Wij wensen hen daarmee van harte geluk en 
hopen dat de bijzondere pen voor hen een aansporing 
is om in een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun 
nieuwtjes of gelukjes met ons te delen Volgende week 
trekt Theo weer 5 winnaars. Goede kans dat ook u 
daarbij zit. De resultaten verneemt u in elk geval in de 

eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u allen goed blijft gaan. Blijf vooral ook gezond! 
 
 
Met hartelijke groet, 
Bestuur Vriendenkring UMK 

 

  



 

 

 
 

109 jaar Autobedrijf Frazer     
 
2020 staat voor Autobedrijf Frazer in het teken van het 109-jarig bestaan. In 1911 begon opa Jan Frazer 
zijn bedrijf aan de Rijksweg in Ulft, nu de Bongersstraat. Aanvankelijk werden lampen, lampenkappen en 
fietsen verkocht, maar al snel kwam daar de verkoop van benzine bij. Dit laatste door de toename van 
het gemotoriseerd verkeer. 
 
In de jaren 30 kwamen zijn 3 zonen in de zaak: Jan, Wim en Teun. Het bedrijf werd uitgebreid met taxi’s, 
bussen en een tankstation aan de Oversluis. Tevens kwam er een ziekenwagen. Na het overlijden van 
Jan Frazer Sr. in 1948 is het bedrijf verder gegaan onder de naam ‘Firma Gebroeders Frazer’. Om de 
goede familieband te behouden, besloten de drie broers aan het begin van de jaren ‘60 om het bedrijf 
op te splitsen. 
 
Wim ging verder met de fietsenzaak en vestigde zich aan het J.F. Kennedyplein. Dit bedrijf is later door 
zijn zoon Hans voortgezet. Hans is helaas veel te vroeg overleden. De fietsenzaak is later overgenomen 
door een nieuwe eigenaar en bestaat nog steeds onder de naam ‘Rijwielhandel Frazer’.  
Jan en Teun gingen samen verder. Jan werd verantwoordelijk voor het tankstation en Teun voor de 
taxi’s en de bussen. De bussen werden gebruikt voor schoolreisjes, groepsvervoer en dagtrips. Vanuit de 
vraag van klanten begon het bedrijf met het repareren van auto’s. 
In het midden van de jaren 60 ging Jan zelfstandig verder met het tankstation (later overgenomen door 
Johnny) en kwamen Teun’s zonen Tonny en Jan hun vader helpen. Jan werd taxichauffeur en Tonny 
automonteur.  
In 1968 zijn de bussen verkocht en begon Tonny met de verkoop van auto’s. In 1976 nam Tonny, 
inmiddels getrouwd met José Walraven samen het bedrijf over van vader. Daarmee werd de fundering 
gelegd voor het huidige autobedrijf.  
In 1969 is de nieuwe garage aan de Bongersstraat gebouwd. De woning voor de garage werd in 1979 
gesloopt om plaats te maken voor een showroom. 
Jan ging zelfstandig verder met het taxibedrijf. In 2003 kwam door de verkoop van het taxibedrijf een 
einde aan Taxi Frazer in Ulft. Het autobedrijf groeide verder. Na zijn opleiding en een periode bij diverse 
collega autobedrijven, kwam de jongste zoon van Tonny, Charles, het team versterken. 
Januari 2005 werd het nieuwe pand aan de Stenenmaat geopend. Hierin bevindt zich een ruime 
showroom en moderne en goed uitgeruste werkplaats. Tevens is er een wasplaats waar 24 uur per dag 
de auto gewassen kan worden. Tonny is in 2009 gestopt, maar desondanks nog regelmatig in de ‘garage’ 
te vinden. Charles runt sindsdien het bedrijf en houdt zich daarnaast bezig met de verkoop. Silvan van 



 

 

Aken exploiteert de werkplaats. Het bedrijf is lid van de BOVAG en werkt samen met Bosch Automotive. 
Dit concern levert veel moderne brandstofinjectiesystemen voor auto’s. Via Bosch kan de werkplaats 
beschikken over de meest up-to-date diagnose apparatuur en de vakkennis van dit bedrijf. Hierdoor 
kunnen ook de modernste auto’s voor onderhoud en reparatie terecht bij Autobedrijf Frazer. 

 
 
 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de agendapunten voor de bestuursvergadering van 10 juni j.l. was de bespreking van het 
Programma voor 2020. Door veel activiteiten en concerten was – vanwege het corona-virus – al een 
streep gehaald, maar nog niet door de Lady’s Night op 7 juli.  
 
Naast een activiteit voor de dames bestaat de Lady’s Night voor een groot deel ook uit het gezellig bij 
elkaar zijn en lekker bijpraten. Het bestuur is van mening, dat juist aan de na-zit niet kan worden 
voldaan omdat op 7 juli nog steeds de 1,5 meter afstand in acht moet worden gehouden. De gezellige 
sfeer, die er altijd is, zal daardoor aanmerkelijk koeler zijn. Om deze reden heeft het bestuur daarom 
gemeend de Lady’s Night te moeten annuleren.  
 
Het bestuur vertrouwt er op, dat u allen begrip heeft voor dit genomen besluit.  
 
 
 
 

************************* 
 
  



 

 

Op stap met de fotograaf (4) 
 

Als fotograaf ga ik regelmatig op pad, zit veel in de natuur en plaatsten van historisch belang. Deze keer 
gaan we wat dichter bij huis. Op nog geen uur rijden en met een leuke oversteek met het pontje van 
Pannerden gaan we naar kasteel Doornenburg. 

 

 
 
Het kasteel ligt in het oosten van de Betuwe en centraal in Gelderland, nabij het dorp Doornenburg. Het 
bestaat uit een voorburcht en een hoofdburcht, die zijn verbonden door een smalle houten brug. Het is 
een van de grootste en best bewaarde kastelen in Nederland.  
 

             
 



 

 

Op de plaats van het kasteel bevond zich in de 9e eeuw al een versterkt huis, bekend onder de naam 
Villa Dorenburc. Hieruit is in de 13e eeuw een bescheiden kasteel ontstaan. De huidige hoofdburcht 
werd in de 14e eeuw gebouwd en in de 15e eeuw voltooid. In de 15e eeuw werd de voorburcht 
gebouwd. De voorburcht bevat woonvertrekken, een kapel, en een boerderij. Dit laatste is uniek voor 
een Nederlands kasteel.  
 

           
 
Kasteel Doornenburg bleef tot in de 19e eeuw bewoond. Daarna raakte het in verval. In 1936 werd de 
Stichting tot Behoud van den Doornenburg opgericht, die het kasteel vanaf 1937 liet restaureren. In 
1941 was de restauratie voltooid. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel vrijwel 
geheel verwoest. Lange tijd werd gedacht dat het was opgeblazen door de Duitsers, maar het bleek in 
maart 1945 te zijn getroffen door een Brits bombardement. Van 1947 tot 1968 is het kasteel weer 
geheel opgebouwd. In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisie serie Floris opgenomen. 
 

          
 



 

 

Geschiedenis van het kasteel 
In de 9e eeuw wordt de Doronburc al genoemd.  In 1295 wordt voor het eerst een heer van de 
Doornenburg vermeld, Willem van Doornick. In die tijd zou volgens de overlevering Gijsbrecht van 
Amstel, medeplichtig aan de moord op de Hollandse graaf Floris V in 1296, zijn toevlucht vanuit 
Amsterdam op de Doornenburg gezocht hebben. Wellicht is het verhaal twijfelachtig en is waarschijnlijk 
geconstrueerd in de 16e eeuw toen de familie Van Amstel het kasteel erfde. 
Voor zover bekend is het kasteel nooit door belegering ingenomen. Tijdens de Nederlandse Opstand 
(80-jarige oorlog van 1568-1648) volgde de heer trouw en zonder slag of stoot de partijwisseling van de 
Gelderse Staten. 
 

 
 
De Doornenburg is bewoond geweest door de opeenvolgende geslachten Van Doornick, Van Bylandt, 
Van Homoet, Van Voorst, Van Amstel, Van Heemskerk en Van Bemmel. De laatste bewoonster was 
Maria Clara von Delwig, barones van Bemmel. Zij is in 1847 op hoogbejaarde leeftijd overleden. Het 
kasteel was echter al vanaf 1800, middels vererving van haar in 1799 al overleden man in eigendom 
gekomen van de familie Van der Heijden. Zij hebben het kasteel echter nooit bewoond, waardoor het 
gebouw ernstig in verval raakte. In 1936 richt textielindustrieel J.H. van Heek uit Enschede de Stichting 
tot Behoud van den Doornenburg op, werd er de voorzitter van het bestuur van en koopt er, op de 
zelfde dag, het kasteel De Doornenburg mee van baron A.E.C.C. van der Heijden. In 1937 begon de 
stichting aan de restauratie die in 1941 werd voltooid. 
 



 

 

             
 
Veel genoegen beleefde Van Heek niet van de restauratie. In het laatste half jaar van de Tweede 
Wereldoorlog lag de Betuwe in de frontlinie; het kasteel deed dienst als hoofdkwartier van de Duitsers. 
In januari en maart 1945 heeft de Engelse luchtmacht het slot gebombardeerd. Bij de eerste luchtaanval 
werden verschillende gebouwen van de voorburcht verwoest. De tweede aanval was funest voor de 
burcht. Er bleef een grote 
puinhoop over. 
Na de oorlog begon Van 
Heek weer van voren af 
aan. Met hulp van de 
overheid en verschillende 
particulieren heeft de 
stichting De Doornenburg 
geleidelijk aan weer 
helemaal laten herstellen 
(1947-1966). Toen stond 
het robuuste kasteel er 
weer in volle glorie bij. Een 
groot gemak bij deze 
herbouw was dat de 
stichting kon beschikken 
over de ervaringen die ze 
bij de eerste restauratie 
had opgedaan.   
Bovendien waren veel  bouwlieden zowel bij de eerste als de tweede restauratieklus aanwezig. 
 
Floris 
Het kasteel is natuurlijk ook bekend van de televisieserie Floris uit de jaren ’60. Wie van de iets oudere 
bezoekers is nu niet groot geworden met deze nostalgische serie? Herinnert u zich hoe Rutger Hauer in 
de slotgracht sprong? In de slotgracht van Kasteel Doornenburg! 
 
 

************************* 

  



 

 

 
 

Brood gehaald in de stad en ik moest wachten op Ursula. Op grond achter de Lutherse kerk zat een 
zwarte jonge kauw te verpieteren in de af en toe vallende regen. Even dacht ik erover om deze “Hans de 
torenkraai” mee te nemen, te voeden en op mijn schouders aan anderen de tamme kauw te laten zien. 
Toch heb ik maar besloten de jeugdherinnering achter me te laten en het Verkade album met de plak-
plaatjes gesloten te laten. Gelukkig scharrelden de oudere kauwvogels er even later rond. 
 
Een andere zwart/wit vogel die mij boeide, was de grijze kwik-
staart. De staart gaat bij het lopen op en neer, maar opvallen-
der is ook de op en neer gaande beweging van zijn pienter kop-
je. Dit doen veel vogels en op die manier kunnen ze de afstand 
en de diepte bepalen.  
 
In mijn jeugd liepen de kwikstaarten achter de ploeg getrokken 
door een paard. Niet één maar meerdere. Moet je daar nu voor 
komen! Het zijn nu de zwart/witte kokmeeuwen als je geluk 
hebt. Een mooie streeknaam heeft de kwikstaart: “Het trek-
paard bouwt samen met de boer het land en de jaknikkende 
bouwmeester loopt er achter an”.  Komt hier het begrip 
landbouw vandaan? 
 
Stil zittend op het terras achter huis zag ik een middelste bonte specht zoekend naar insecten in de 
boom. Af en toe snoepte hij uit de pindakaas pot. Toen de bladeren er net doorkwamen in de bossen, 
hoorde je veel soorten spechten. Zij gebruiken graag dode takken van verschillende dikte om er tegen te 
hameren en zo hun geliefden te imponeren. Je hoort diverse klanken, die je doen denken aan een 
houten xylofoon. Hebben jullie met je kleinkinderen wel eens van dood hout een toonladder in het bos 
geprobeerd te maken of een tamtam ? 
 
Twee zwart/wit vogels boeien me vooral om de kleur. De 
meeste mensen zouden deze ekster en kievit een zwart 
en witte kleur geven. Bij wit klopt dat, maar als de zon op 
het zwart schijnt en de vogel beweegt dan zie je prachti-
ge kleuren zelfs blauw en groen of een combinatie. Dit 
noemt men structuurkleur.  
Bij de kievit waar ik het onlangs zag, had ik een wonder-
lijk contact. Ik wilde water met een emmer uit de poel 
scheppen om bij deze droogte aangeplante perenbomen 
water te geven. 
De kievit liep bij de poel en ik dacht waarom loopt jij daar 
zo en bleef een tijd observeren. Ja, hoor aan het gedrag te zien scharrelden daar in het gras jonge kievit 
kuikens. Deze kuikens moeten zelf insecten zoeken. De vader of moeder voert niet. Ik keek de kievit aan 
en hij/zij keek terug en ik meende dat ik toestemming kreeg. Afstand 10 passen. De kievit bleef op de 
grond, geen opvliegen. Zelfs een tweede en derde keer kon ik twee emmers met water scheppen. Op de 
terugweg van de verder op staande bomen achter de houtwal zag ik de twee kieviten, in paniek lawaai 



 

 

makend, laag in de lucht. Vlak boven een mevrouw cirkelden de vogels, maar richting poel liep een 
loslopende hond. Ik schrok, een hap en weg waren de kuikens. De rest van het verhaal onthoud ik u 
maar.  
 
Ik besef me steeds meer dat mijn wereld niet altijd de wereld is van de ander. Dit jaar heb ik slechts op 
twee plaatsen een kievit gezien en jullie? Toen ik een jaar of acht was, hing boven aan de muur een ket-
ting van uitgeblazen weidevogels; kievit, wulp, grutto en tureluur. Mijn vader was een echte buitenman. 
Kende niet altijd de namen, maar wist het gedrag van vogels goed te bekijken. Nu onvoorstelbaar zo’n 
eierketting. In zijn omgeving was nog veen en heide. Gelukkig nu nog, maar minder rijk aan soorten en 
aantal. 
 
Een erg mooi gekleurde vogel is de putter. Zij vliegen bijna altijd in kleine groepjes en golvend. Kleuren 
wit, zwart, geel en rood. Ik word er vrolijk van en de dag is dan goed. De putter wordt ook wel distelvink 
genoemd, want met zijn puntige snavel kan hij alleen maar de 
rijpe distelzaden eten. De kaardenbol is een grote distelsoort 
met bladeren die regenwater kunnen bewaren. ’s Winters blij-
ven de peervormige zaadbollen goed zichtbaar en dan komen 
de putters er graag op af. Zij hebben “oogwimpers”, afstaande 
veren rond de kwetsbare ogen, en friemelen de zaden eruit. 
 
Misschien kennen jullie het mooie schilderijtje van Carel 
Fabritius “Het puttertje” van 1654. (zo niet: zie hiernaast). 
Hier is de putter een kooivogel en men zegt dat een puttertje 
een emmertje met zaad aan een kettinkje omhoog kan trekken. 
Vandaar hert woord puttertje. 
 
 
Nog een verklarend verhaal. In onze tuin komt vanaf de winter een roodborstje en waarschijnlijk hebben 
ze onder de struiken een nest gehad. Deze vogels kan je ook rustig aankijken met zijn rode borst en rood 
om de ogen. Maar hoe kwam deze vogel aan z’n naam ? Goede Vrijdag. Jezus werd door de Romeinen 
aan het kruis genageld. De doornenkroon veroorzaakte bloedingen aan zijn hoofd. Een bruin vogeltje 
kreeg medelijden en probeerde de doorns te verwijderen. Druppels bloed kleurden zijn borstje en 
vandaar de naam.  
 
Helemaal blij was ik deze week na het zien van de akkervogel de 
geelgors, zelfs twee gezien. Als je een gele kanarie en een huis-
mus met elkaar denkbeeldig kruist, dan heb je het uiterlijk van 
een geelgors. Het is een akkervogel. Maakt zijn bescheiden nest 
op de grond. En al deze grondbroeders hebben het nu zwaar in  
het industriële landschap.  
 
Beethoven heeft mogelijk de zang van de geelgors gebruikt in 
het begin van de 5de symfonie, de Noodlotsymfonie, di-di-di-doo 
omstreeks 1804-1808. In morse: punt punt punt streep. De letter 
V van Victorie. Hiermee begon de uitzending mee van de BBC, 
radio Oranje, vanuit Londen in de Tweede Wereldoorlog voor de 
mensen die luisterde naar de clandestiene radio. In mijn padvin-
derstijd kende ik het hele morse alfabet snel. Kon het seinen of fluiten en goed ontcijferen. Nu app je en 
hoef je klanken niet meer om te zetten in geluid of licht. PTT of eigenlijk eerst PT … post en telegraaf en 
later pas telefonie. 



 

 

Wist je dat de film “The longest Day” ook met de geelgorzenmuziek begint? Deze Franse kust heb ik 
rond mijn dertigste bezocht en heb mij verbaasd over de landingsboten. Ze waren van triplex met kurk 
tussen de wanden. Wat een lef! 
 
Toch wil ik de wijze woorden van hoogleraar evolutionaire ecologie Louise Vet aanhalen, o.a. lid van de 
commissie Remkes, stikstofbeleid. “We sturen in onze economie op het verminderen van diversiteit en 
zo hebben we ons kwetsbaar gemaakt (coronavirus). De homo sapiens kleedt de natuurlijke ecosyste-
men uit en maakt zichzelf kwetsbaar. Pak nu het moment de wereld opnieuw vorm te geven, zodat die 
beter in elkaar komt te zitten. Herstel het natuurlijke kapitaal, dat is de basis van de economie. Gebruik 
daarvoor de kapitalen die nu vrijwel zonder voorwaarden worden uitgedeeld”. 
 
Herman Nijhof, 6 juni 2020 
NRC  6 en 7 juni 2020 In het nieuws “Corona toont aan dat ons economische systeem niet deugd”. 
 
 
 
 

********************** 
 

 

TOT SLOT 
 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën 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 
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