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Voorwoord van de voorzitter –Ruud van Steen 

De term “scheepspost” heeft voor mij altijd een bijzondere 

betekenis. In mijn tijd bij de Marine was er nog geen 

sprake van smartphones, e-mail, skype of andere vormen 

van virtueel contact. In noodgevallen was er contact 

mogelijk via Scheveningen Radio of via de 

verbindingsdienst van de Marine. Zodra we in een 

buitenlandse haven aankwamen werd er altijd een tas van 

de marine postkamer bezorgd die “scheepspost” bevatte. 

Zodra die post door de seiner werd rondgedeeld daalde er altijd een soort rust over het schip. 

Iedereen trok zich terug in z’n eigen hoekje of kooi om de verhalen van het thuisfront te 

lezen. Een mooi moment voor het delen van ervaringen op afstand!  

Datzelfde willen we nu bereiken met onze scheepspost. Delen van ervaringen en verhalen 

terwijl we elkaar nu even niet in levende lijve kunnen treffen. Ik wens jullie veel leesplezier! 

Blijf gezond! 

 

Van de redactie – Cees Meijer 

Ik heb de afgelopen dagen zoveel positieve reacties gehad op het initiatief om deze digitale 

Scheepspost te starten, dat ik voorlopig wel een crisis aankan. 

Ik reken natuurlijk wel op jullie hulp, want ik kan het niet alleen. Ik ben heel erg blij met de 

aanbiedingen om bijdragen te leveren. Ik zal deze mensen nog benaderen om afspraken te 

maken.  En, zoals ik al mailde, we kunnen ook een interview houden, als je zelf geen zin of 

tijd hebt om te schrijven. Hoe dan ook, je kunt natuurlijk nooit genoeg aan ons koor 

bijdragen. Wat betekenen nu helemaal huwelijksgeluk, een mooie baan, flink betalende 

commissariaten, deftige advies- of nevenfuncties, chique vrijwilligerswerkzaamheden of een 

mooie doch veeleisende maîtresse? Dat alles weegt toch niet op tegen de voldoening die het 

geeft je ten dienste te mogen stellen van Rumor di Mare?  Eén iemand moet ik tot mijn spijt 

teleurstellen. Het was zijn diepste wens voortaan alleen artikelen over zangtechniek in de 

Scheepspost te kunnen lezen. Helaas, we streven toch wat meer diversiteit na, maar we 

kunnen er natuurlijk wel eens een artikel aan wijden. Bij een ander koorlid speelt kennelijk 

wat leed, omdat hij zelf geen bootje heeft: hij wil geen nautische verhalen van koorleden 

lezen. Hier geldt het advies: overslaan dus. Of schaf een opblaasboot aan bij de Intertoys. 

Daar kun je ook mooie avonturen mee beleven en vervolgens over schrijven. 



Nogmaals, ik ben blij met alle positieve reacties, inzendingen en toezeggingen en wens jullie 

veel leesplezier! Ik hoop dat deze Scheepspost iedereen uitdaagt ook een bijdrage voor de 

volgende edities te leveren. 

Voor de ‘zeuntjes’ bij ons koor: de oude Scheepsposten die zijn gedigitaliseerd, vind je 

hier  https://zeemanskoorrumordimare.nl/interne-zaken/ 

Wisseling van de wacht – Ruud van Steen 

Zoals jullie hebben kunnen lezen, gaat er binnen het 

bestuur e.e.a. veranderen. Dik stopt ermee en Sjaak komt 

ons team versterken. Namens Kees, Cees, mijzelf en 

uiteraard alle leden van Rumor wil ik hierbij Dik danken 

voor de nauwgezette en onnavolgbare wijze waarop hij de 

rol van penningmeester voor het koor de afgelopen tijd 

heeft ingevuld. We zijn in een periode waarin er veel is 

gebeurd, toch onder zijn financiële leiding altijd een 

gezonde vereniging geweest en gebleven. Hulde! Hier zullen we op een later tijdstip 

uitgebreider bij stilstaan. 

Sjaak gaat de rol van financiële man binnen het bestuur overnemen. Vanuit zijn achtergrond 

is Sjaak gepokt en gemazeld in de financiële wereld en de wereld van verenigingen. De 

financiën van ons koor komen daarmee in bekwame handen. Hierbij wil ik Sjaak namens 

iedereen van harte feliciteren met zijn benoeming en welkom heten in het bestuur. 

Ook binnen de muziekcommissie is er nieuws te 

melden. Douwe wil na de afgesproken termijn 

stoppen als voorzitter. Vanuit het bestuur hebben 

we daarom Maarten Beukenhorst, lid van de 

muziekcommissie, gepolst voor deze positie. Na 

zorgvuldige afweging heeft hij hier positief en 

enthousiast op gereageerd. Maarten, namens het 

bestuur en de leden van het koor van harte 

gefeliciteerd met deze benoeming. 

Ook voor Douwe geldt dat we op een later moment uitgebreider zullen stilstaan bij zijn 

afscheid als voorzitter van de muziekcommissie. Namens het bestuur en het koor alvast 

hartelijk dank voor de inzet en energie waarmee je de muziekcommissie door deze drukke 

tijd hebt geloodst. 

Sjaak Paardekooper stelt zich voor 

Allereerst mijn dank voor het vertrouwen vanuit het bestuur en de leden 

van Rumor di Mare om akkoord te gaan met het voorstel om mij als 

penningmeester van dit illustere gezelschap te accepteren. Ik zal mijn 

uiterste best doen om het in mij gestelde vertrouwen niet te beschamen. 

Ik ben sinds eind 2015 lid van Rumor en heb mijzelf kandidaat gesteld 

omdat ik van mening ben dat je als lid van een vereniging ook iets voor 

diezelfde vereniging dient te doen. In welke vorm dan ook. Aangezien ik in het verleden het 

nodige met financiën te maken heb gehad, ligt mij de functie van penningmeester het beste. 

Mijn visie voor Rumor: meewerken aan het leveren van een kwalitatief goed optreden. Het 

liefst in de buurt en op fietsafstand. Daarnaast als 2e eerste plaats: gezelligheid!! Laten wij het 

met elkaar gezellig maken en houden. Zowel naar ons publiek toe als onderling. 

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. 

https://zeemanskoorrumordimare.nl/interne-zaken/


Optredens 

Ons eigen Sea Folk & Shantyfestival hebben we moeten cancelen, helaas. Een schrale troost is 

dat we hierin niet alleen staan. We weten nog niet of het shantyfestival in Rotterdam op 

5 september doorgaat. Sail Amsterdam en Bie Daip zijn gecanceld, wat natuurlijk heel 

verdrietig is. We hebben ons wel ingeschreven voor het korenprogramma dat wordt 

georganiseerd als nevenactiviteit tijdens de Open Monumentendagen in Leiden op zaterdag 

12 en zondag 13 september. De organisatie is momenteel druk bezig, maar de ontwikkelingen 

rondom het coronavirus vormen een grote onzekerheid.  

Verder staan de volgende optredens nog op de rol: tijdens de Geuzenintocht op 17 september, 

op het Kort Galgewater tijdens de 3 oktoberviering, bij het woonzorgcentrum de Parelvissers 

ter gelegenheid van de 101e verjaardag van Ko, Café Rumor op 15 november, onze Openbare 

Repetitie op 14 december en de Santa Run op 18 december. 

“Three scores and ten”  - Hans Gotlieb 

Het lied “Three scores en ten” was in oorsprong een gedicht gemaakt door William Delf 

(geb. 1851), een visser uit de Grimsby-regio. Het gedicht gaat over de enorme storm die op 8 

en 9 februari 1889 aan de oostkust van Engeland woedde, waarbij alleen al uit Grimsby, zo’n 

70 man verdronken. 

In de Hull Times van 2 maart 1889 wordt een aantal vermiste schepen uit Grimsby met 

opvarenden genoemd en welk schip als wrak gevonden is of waarvan alleen wrakhout is 

teruggevonden. 

Het gedicht had oorspronkelijk acht 

verzen en werd verkocht als pamflet, 

niet met de titel “Three scores and ten”, 

maar onder de naam: 

“In memoriam of the poor fishermen 

who lost their lives in the Dreadful Gale 

from Grimsby and Hull, Feb. 8&9 

1889”. 

Het was bedoeld om hiermee geld op te 

halen voor de vissersfamilies die berooid 

waren achtergebleven, omdat vaders of 

zonen waren omgekomen. Het is niet 

bekend hoeveel het heeft opgeleverd.  

Het gedicht bleef in de getroffen kuststreek circuleren en werd later mondeling doorgegeven. 

In o.a. “The Oxford Book of Sea Songs” zijn de acht verzen nog te vinden, maar slechts twee 

ervan hebben de tijd doorstaan en dat zijn zo ongeveer ons 1e en 2e couplet. 

Het lied in de min of meer huidige vorm hebben we te danken aan zeekapitein J. Pearson uit 

de kustplaats Filey, net onder Scarborough, die het lied in 1957 weer oppikte, coupletten 

schrapte en er een nieuw alsmede een refrein aan toevoegde. Vervolgens kwam het op het 

repertoire van “The Filey Fishermens Choir,” waar Pearson lid van was. 

In 1960, bij de opleving van Folkmusic, kreeg het lied meer bekendheid. 

In de huidige titel “Three scores and ten” heeft score de betekenis van 20. Three scores plus 

10 is dus 70. Volgens de bijbel Ps. 90:10 zijn onze jaren als 3 scores en 10 (70 dus) en als je 

sterk bent 4 scores (80). Ook schrijvers als Dickens, Shaw en Stoker gebruikten de term 

‘score’ om het getal 20 aan te geven en bij een collega-koor heet het lied in het Nederlands 

“Het waren 70 man”. 



 

In het lied zitten nogal wat tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld ‘from Yarmouth down to 

Scarborough’, terwijl Scarborough toch duidelijk noordelijker ligt dan Yarmouth, je zou dus 

eerder zeggen ….up to Scarborough. 

Ook ‘…many hundreds more etc.’ wordt vreemd genoeg nergens vermeld, maar die 70 uit 

Grimsby dat is wel redelijk gedocumenteerd. In het later bijgevoegde refrein klonk dit 

waarschijnlijk beter? 

Dan, ‘they went to fight the bitter night’: kijk dat doet geen zinnig mens vrijwillig natuurlijk. 

Waarschijnlijk is het een verbastering van ‘they long defied (trotseerden) the bitter night’. 

Tenslotte nog ‘…October night…’, dat klopt niet zeker niet met genoemde 8 en 9 februari, 

maar mogelijk is dat in het toegevoegde couplet een concessie geweest aan het vereiste van 

rijm. Alhoewel….in oktober was er wel een extreem zware storm waarbij, die Black Friday, 

meer dan honderdtachtig vissers uit het noordelijker gelegen Eyemouth verdronken.  

Maar ja, dat was 14 oktober 1881. 

En zo zijn er nog wel meer vragen. Op Engelse discussiesites kan je wat dat betreft je hart 

ophalen, want over elk woord, elke zin en iedere context wordt ook nu nog stevig 

gediscussieerd. 

 

Di     Divers   Diversiteit (wat de geschiedenis ons kan leren ) – John Schuijt 

Eens heel lang geleden, in een tijd dat de mannen van ijzer waren en 

de schepen van hout, was er een land waar de mensen de hele dag 

aan het zingen waren. Gewoon omdat ze dat leuk vonden: aan het 

werk op het land, in werkplaatsen en in allerlei grote en kleine 

kerkjes hoorde je gezang. 

Het was zelfs zo… dat vaak de haan erdoor gewekt werd, die schrok 

zich dan een hoedje, omdat er op dat gebied ook voor hem een taak 

lag. Kortom het was heel anders dan nu. 

Iedereen moest hard werken van vroeg tot laat, en dat zag je dan ook 

aan de kleding die daar rekening mee hield. Eigenlijk had iedereen min of meer hetzelfde 

aan. En als iemand daarvan afweek, dan wist je meteen dat hij /zij heel belangrijk was. Die 

hoefde niet te werken! 

Die had een functie, die-daar-naar-is: de oorsprong van ons huidige woord: functionaris. 

We gaan nu met  grote stappen door de geschiedenis heen tot het huidige jaar 2020 en dan 

zien we de afgelopen eeuwen dat iedereen die wilde laten merken  dat hij er toe deed, dat 

aangaf via zijn/haar kleding. En met al dat zingen was het overdag ook afgelopen, dat deed je 

maar in je eigen tijd. Jong en oud hield zich aan dezelfde regels: 

 1e  Overdag niet zingen, want anders liet je merken dat je het niet druk genoeg had. 

 2e  En zeker in onze huidige democratie (waar iedereen er toe doet) was het dus zaak iets 

anders aan te hebben dan de buren. Over een dergelijk onderwerp werden mensen zelfs 

hoogleraar. 

Als je  in zo’n wereld weer wilde laten zien dat je bij elkaar hoort, was het heel eenvoudig: je 

trok allemaal hetzelfde aan!  En klaar was Kees! 

  



Ik vertel dit verhaal vooral voor de jongere leden van ons koor. Want ook de huidige 

zeemanskoren treden  meestal om die reden in dezelfde kleding op. Maar ook hier zijn soms 

uitzonderingen. Daarom is er internationaal door de bond van zeemanskoren afgesproken 

dat zij die voor de zogenaamde diversiteit kiezen in de praktijk (ondanks allerlei interne 

afspraken ) dat in hun naam moeten laten zien.  

En daarom heten wij: Rumor di Mare. Omdat Rumor divers Mare, laat staan Rumor 

diversiteit Mare er niet uit ziet! 

Waar ken je het beste terecht? – Cees Meijer 

Wij weten dan wel dat je daar het best terecht kunt, maar waar zingen we eigenlijk over? 

Onlangs was ik in Katendrecht, in het kader van een uitwisselingsprogramma van mensen die 

zich met gesproken geschiedenis bezighouden. Geweldig, die rijkdom aan verhalen in dat 

deel van Rotterdam, waar eind 19e eeuw al de eerste Griekse gastarbeiders woonden.  

Katendrecht 

Ooit was er het idyllische, groene polderdorp Katendrecht, waar vooraanstaande 

Rotterdamse families hun prachtige buitenverblijven hadden. Het werd geannexeerd door de 

gemeente Rotterdam voor uitbreiding van de haven en Katendrecht wordt een schiereiland 

met bijnaam ‘De Kaap’.  

Katendrecht was natuurlijk dé plaats waar zeelieden na een lange reis gingen stappen. En ook 

weer werden geronseld als ze berooid in de goot belandden. 

Eerste Chinese restaurants 

In 1911 was er een grote zeeliedenstaking in Rotterdam en Amsterdam. Om de staking te 

breken worden vijfhonderd Chinezen uit Engeland gehaald. Deze waterchinezen werkten 

hard en waren goedkoop, als kolentremmer en stoker op Nederlandse vrachtschepen. Tussen 

hun reizen door vinden zij een onderkomen in logementen in Katendrecht in Rotterdam en 

de Binnen Bantammerstraat in Amsterdam. Er komen daar steeds meer Chinezen, die hun 

eigen boardinghouses, opiumkits, toko’s, wasserijen, speel- en eethuizen beginnen. 

Katendrecht wordt de eerste Chinatown van Europa. Overigens deels wel noodgedwongen, 

want de vakbonden eisten dat de Chinezen van boord werden gezet en die mensen zaten van 

de ene op de andere dag zonder onderdak en inkomen heel ver van huis in een vreemd land. 

En wat moet je dan? Om in hun levensonderhoud te voorzien begonnen veel Chinezen 

pindakoekjes, teng-teng, te verkopen. Ze werden een vertrouwde verschijning, met die grote 

trommel voor hun buik. 

Venerische ziekten 

In de jaren ’30 kwam de muziek: draaiorgels trekken 

naar de Kaap en bovenal wordt dit dé jazztijd en 

(inter)nationale grootheden treden er op. En waar 

zeelieden zijn, zijn ook hoertjes. 

Tijdens de oorlog is jazz verboden, maar Katendrecht 

is een soort vrijstaat, hier mogen de Duitsers niet 

komen, omdat de ‘meisjes’ misschien wel eens wat 

onder de leden kunnen hebben. Er waren dan ook 

veel joden ondergedoken. 

Geen bami meer 

De Rotterdamse volkszanger Slome Japie zong ooit ‘Ik heb m’n hart in Katendrecht 

verloren”. Deze Japie was het alter ego van de musicus en tekstschrijver Jaap Valkhoff (1910-

1992) Het lied bracht het tot de veertiende plaats in de top-40. Later werd bekend dat Drs. P. 

het lied had geschreven. Het was een variant op het Duitse “Ich hab’ mein Herz in Heidelberg 



verloren. Het gaat over een man die verhit wordt door de sambal bij de Chinees en voor het 

eerst bij een prostitué verzeild raakt: ”Want in een wip stond ik in mijn verschoning/terwijl 

ze in mijn armen kneep/ze greep me vast, het leek wel judo/O God, wat ging die dame toen 

tekeer (…) Ik wil die dame liefst gauw vergeten/ Want m’n rug doet nog een beetje zeer/Als 

ik ooit weer hier of daar ga eten/Geen bami of geen nasi meer.” Daar kan inderdaad geen 

Lijnbaan tegenop… 

 

Verjaardagen 

Drie koorleden vieren in mei hun verjaardag. We moeten helaas het oorlam missen, maar we 

gaan ervan uit dat we die te goed houden. Natuurlijk kunnen we wel een kaartje sturen. Hun 

adresgegevens vind je op het interne deel van onze website.  

Egon Snelders 2 mei  

Bert van der Donk 25 mei  

Peter van Leeuwen 29 mei 

 

Groepen ‘Naar Zee, Naar Zee!’ in tijden van Corona – Frits van der Mark 

Als alle andere festivals in deze periode is ook ons festival 

‘Naar Zee, Naar Zee!’ dit jaar afgelast. Helaas dus geen 

kennismaking met nieuwe groepen en geen weerzien van 

eerdere deelnemers. Hopelijk zien en horen we elkaar 

volgend jaar! 

Voor nu leek het me aardig om de groepen en muzikanten 

die eerder aan ons festival deelnamen te volgen in deze Coronatijd. Ook zij zijn 

teruggeworpen op zichzelf en de vraag is wat doen ze ermee? 

Allereerst Chris Ricketts, hij trad tijdens ons eerste festival (NZ 2012) op als solist. Aardig 

om te vertellen is dat Chris daarna zeven jaar als shanty- en folkzanger aan boord van 

cruiseschepen optrad en dus jarenlang over de oceanen rondzwierf. Momenteel woont hij in 

Portsmouth waar hij muziek- en dramaleraar is op een middelbare school. 

In het begin van de lockdown periode nam Chris in zijn slaapkamer een Corona Liveshow op. 

Daarin traditionele shanty’s maar ook veel zelf geschreven folksongs. Hierna ging hij 

dagelijks verzoeknummer spelen die hij via Facebook binnenkreeg, deze aanpak haalde de 

lokale krant: musicman on song at home. 

De groep The Longest Johns uit Bristol trad op tijdens het NZ festival 2014. Half maart 

schreven zij een Corona tekst op het bekende lied Fanthom The Bowl en plaatsen het op 

YouTube. Binnen één week kreeg het 40.000 views. Zie voor nog meer leuke dingen hun 

Facebookpagina The Longest Johns 

De groep The Ballina Whalers nam in 2013 deel aan 

ons NZ festival. De leden zijn inmiddels hun eigen 

muzikale weg gegaan. Eén van de groepsleden Jamie 

Doe bracht onder de naam The Magic Lantern 

inmiddels drie Cd’s met zelf geschreven nummers uit. 

Na een paar weken lockdown schreef hij: I'm lucky to 

be locked up with a super professional musician in my 

honey-voiced wife Rhia Parker and a stairwell with a 

beautiful acoustic.  

https://www.facebook.com/chrisrickettsmusic/videos/207286423911402/
http://www.petersfieldpost.co.uk/article.cfm?id=126522&headline=Music+man+on+song+at+home&sectionIs=news&searchyear=2020&cat=Local+People&fbclid=IwAR218UQ5IebYLNyBMLLJurk11SGhHnx4HL01B4IwBGbWlj4tqPfSeYkNM5g
https://www.facebook.com/search/top/?q=the%20longest%20johns&epa=SEARCH_BOX


Onder de volgende link zingt het stel een oude Amerikaanse traditional in het trapportaal. 

Het duurt even voordat het zingen echt begint, scrol anders door naar 2m25: Bury Me Not on 

the Lone Prairie 

Tot slot Dan Grall (NZ 2012, La Bouline en NZ 2018, Bâbord – Tribord). Hij maakte een 
virtuele tour langs alle landen en festivals waar hij optrad. Als voorbeeld de aflevering waar 
Nederland wordt aangedaan. Alle bekende festivals worden genoemd en Dan zingt daarna 
het lied ‘De Zee, de Zee’. 

Van onze dirigent - Harm Huson 

Ik heb het vermoeden dat de hele vloot aan pleziervaartuigen, binnenvaartpoepers, 

zelfgetimmerte sloepen en kano's die ons zeemanskoor rijk is, er nog nooit zo schoon en mooi 

geverfd heeft uitgezien. Wie ik ook spreek van onze zangers, ze zijn allemaal (op de wal) met 

hun bootje in de weer, omdat 't vrijwel het enige uitje is dat je als schipper mag of durft te 

maken. Maar, terwijl we geduldig al het roest van onze vaartuigen poetsen en daarbij wellicht 

zo nu en dan een vaag deuntje hummen over flessen met rum aan de bomen of over mooie 

meisjes met een vissenstaart, denk ik dat onze échte stemmen, onze luidkeelse, onze sonore, 

onze naar zee-naar zee-stemmen wel een beetje te weinig meters maken... 

Er zijn allerlei prachtige online-platforms waarop je in deze gekke nare, rare 

coronatijd elkaar kunt vinden en zelfs samen een soort van koorgeluid kan maken. Zoom, 

FaceTime, WhatsApp, ze bieden allemaal vergader-methoden aan, maar kóórzang vinden de 

meeste geluidskaarten in de meeste computers dan helaas toch niet zo'n goed idee. En het 

blijft natuurlijk allemaal toch een beetje droog-oefenen. 

Ik heb mij voorgenomen jullie de komende weken te 

gaan voorzien van ingezongen partijtjes van liederen 

die nog incompleet op onze website staan: dat lijkt me 

een manier die voor bijna iedereen van ons 

toegankelijk is. En dan doe ik daar de uitnodiging om 

zo nu en dan je huisgenoten op een fietstochtje te 

sturen, en lekker (al is het roestig) met mij mee door je 

eigen woonkamer te schallen! 

Dat doe ik zelf ook: een ideale manier om je zorgen over ziekte, geld en narigheid in de wereld 

een beetje van je af te zingen! Je hoort gauw van me. 

 

-o0o- 

 

http://www.facebook.com/jamiefdoe/videos/10102269434428942/UzpfSTE5MzEwNTQ4MDozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTg4MzE2Mzk5Oi0zNTg0MTgxNTE1ODMxNjYxNzI/?epa=SEARCH_BOX
http://www.facebook.com/jamiefdoe/videos/10102269434428942/UzpfSTE5MzEwNTQ4MDozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTg4MzE2Mzk5Oi0zNTg0MTgxNTE1ODMxNjYxNzI/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/daniel.grall.12/videos/3312199022128188/

