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RUMOR DI MARE
1 #2 zomer í999

Voorwoord
Gezien de vele positivie reacties op onze eerste
uitgave van de nieuwsbrief gaan we er mee door en ligt
hier dan het nieuwe zomernummer voor jullie neus. Het
navolgende is géén oproep aan de leden om kopie in te
gaan leveren (met dat soort dingen houden andere
verenigingen zich maar bezig) maar toch wil ik
vermelden dat als het geval zich voordoet, iedereen
natuurlijk een (interessant) stukje, nieuwtje of een
advertentie mag inleveren. Zo de kop is er weer af,
laten we aan het werk gaan. O ja, in ons vorige nummer
is abusievelijk de naam van de auteur van de rubriek
"Wat zíngen we eígenlijk" weggevallen, maar zoals
iedereen natuurlijk al had begrepen dit was van de
hand van onze navorser Frits. §orry Frits.
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le Leidse \Materdagen
Zondag 27 juni j.l. was ons onvolprezen koor te gast bij
de 1e Leidse Waterdagen. De dag hiervoor al
opgeireden in Dordrecht tijdens het Havenfestival, waar
de sommige locaties niet zo goed gesitueerd waren,
waardoor er niet bij alle podia (4 stuks) voldoende
publiek aanwezig was, maar al met al toch een
sfeervolle en redelijk geslaagde dag met stralend weer.

Maar zoals gezegd de Waterdagen in Leiden. Het weer
was van een mindere kwaliteit als de dag ervoor, er
waren zelfs buien voorspeld. Doch echte Rumorianen
kunnen zelfs een flinke bui hebben en anders waren er
nog de 12 paraplu's, waar slechts twéé maal gebruik
van werd gemaakt. De organisatie zou voor een paar
kratjes bier aan boord zorgen en los ging de tros. Na
het inzetten van ons clublied 'Rumor di Mare.....geef
ons maar jonge klare.......kwam voorzanger J.v.d.St. in
beeld en wilde wel ergens aan boord springen, maar
moest toch even wachten tot we weer terug onder de
Blauwpoortsbrug gevaren kwamen en de Turfmarktbrug
onderdoor staken alwaar Jan én het bíer aan boord
krryamen.

Na een voorspoedige tocht was de eerste aanlegplaats
bij de gerestaureerde Zijlpoort, alwaar wij een uitbundig
applaus en een stevige bui in ontvangst mochten

i



nemen. Via een stukje Zijlsingel, Herengracht en
Nieuwe Rijn torvamen we weer in meer bewoonbare
oorden met een veelvoud aan publiek. Na o.a. de
aanlegplaats Annie's Verjaardag, waar voor honderden

belangstellenden nog
weer eens alles uit de
kast gehaald werd. Na de
Apothekersdijk en
Galgewater weer terug
naar Beestenmarkt,
alwaar de benen even
gestrekt konden worden.

Na nog een rondje
waarin het koor steeds
luidruchtiger werd en de
hemel droog bleef, maar
dat weet ik niet zeker
meer l«uamen we zo
tussen 17.30 en 18.00
uur weer terug bij het

beginpunt. Sommige koorleden bleven nog even van
de barbecue eten die door de organisatie was
aangeboden en daarmee was het laatste optreden van
voór de vakantie afgelopen.
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Agenda

Woensdag 11 augustus 1g9g
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Zaterdag 21 Augustus 1999
Mosseldag Yerseke
Jaarlijks terugkerend feest met onder andere gratis
mosselen eten, meevaren op de Oosterschelde, een
grote braderie, kermis, vuunrverk en een taptoe.
Yerseke - centrum en haven
lnfo: 0113-5718€.4

Woensdag 25 aug. t/m zaterdag 28 aug,1999
V i sse rijdagen H a rli ngen
Vier dagen feest voor jong en oud. Met o.a. een
jaarmarkt, open dag bij de visafslag, vliegshows,
vlootschouw, sloepenrace en een kermis.
Harlingen - centrum/haven
lnfo: 05í7-417749
Zaterdag 28 augustus 1999
Sh angfestival Stadskan aal
Vrijdag 77 sept. tlm zondag 19 sept. 1999
Maitiem Den Basch
Watersportevenement met meer dan 500 luxe jachten,
een nautische markt, zeeliedensongfestival, haven-
promconcert en een tentoonstelling van modelboten.
Den Bosch - De Dommel/Brede Haven/Handelskade
lnfo:0736230197
VrÍjdag 3sepÍ. Umzondag SsepÍ. í999
Waterstad Maritiem Festival Rotterdam
U kunt een kijkje nemen achter de schermen van de
grootste haven ter wereld. Onder meer
helicoptervluchten, demonstraties en een world market.
Daamaast allerlei soorten muziek.
Rotterdam - haven/centrum
Op zaterdag en zondag shantyfestival aan de Oude
haven. lnfo: 01 0-4M8072

DI MARE
14 september 1999

arkUGondelvaart Atphen a.d. Rijn
informatie volgt.

LANG LEEFDE tK MEr JE rN DEizE srAD,
\IÀNNÀCHT MOTT IK WEER \IAREN.
soMs HEEFT EEN MENS VoLMAAKT GELUIG
MAÀR I(ÀN HET NOOIT BEWÀREN.

LITAI PO

Open lu cht conceft Eetder Sh antykoor
Het Eelder Shantykoor treedt ín 3 sessies van ca. 30
minuten op. Brink Dwingeloo aanvang 1g.00 uur.
Vrtjdag 13 aug. tlm zondag t5 aug. 1999
SmallSai/ Vlissrngen
Een sfeervol maritiem evenement met deelname van
historische, traditionele en modeme schepen. Diverse
tentoonstellingen, optredens en exposities in de
binnenstad.
Missingen - haven/boulevard
lnfo: 01184123,4;s

22 augustus 1999
RUMOR DI MARE

vaaÍtmuseum A'dam
koren zingen twee lokaties tussen 12.00 en 16.00
, met o.a.:

Havenkoor
De Skumkoppen uit Harlingen
Die Maeze Sanghers uit Hoek van Holland
lGntje Boord uít Apeldoorn
Rumor di Mare uit Leiden
lnfo: 020-5232222

de Dag van de Nederlandse zeevisser,;

.a. Shantyfestival met vijf koren:
Eelder Shantykoor
Katteks Volk uit Katwijk
Rumor di Mare uit Leiden

Op negen lokaties (Boutevard en in centrum) wordt
fussen 10.30 en 16.00 uur opgetreden.

11 aug. en zondag 15 aug. 199g
Festival Noordwijk aan Zee

Op zaterdag tussen 12.00 en 13.00 uur op het Wereld
Muziek Podium, lokatie Gat van palace.

zijn eigen opÉredens van Rumor
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JAAR
RUMOR

l,eiden 24 augustus 1995

Aan de ledefl en vooral de nieuwe leden van het Zeemanskoor
TTUMORINCASA'

Beste Zangers,

Voor de meesten van ons zit de vakantie er rveer op slechts em
enkeling zal in septernber de koffers nog pakkm. Tijd om ons op te
rnaken voor een nieuw seizoen van ons zee[Enskoor.
llieronder drukken wij nog eens een deel van de tekst uit de brief van
12 april 1994 aÍ, waarin wij aankondigden dat er in Leiden gepoogd
".1 worden een heus zeemanskoor op te zetten.
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(Weer terug bij de werkelijkheid van 24 aug L995)

Als initiatiefnemers durfden we toen niet te dromen dat een jaar later
het koor uit ruar liefst 31 leden zou bestaan waarvan de meesten tot
de zogenaamde trarde kern'behorm. Het is duidelijk Rumor in C-asa
heeft haar bestaansrecht meer dan waar ge*aakt en heeft zich als koor
definitief gevestigd! !
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Hoogtepunten zijn natuurlijk het opheden in Societeit De Burót in
januari o.l.v. Ton de Brouwer, ert het opkeden tijdens de
zomerfestiviteiten in Dordrecht o.l.v. onze huidige dirigent ]an
Marten de Vries. Beide optredens versterkt door de ervaren en imrner
vriendelijke gastaccordeonist ]elle Asma-

Last but not least, het optreden van een afvaardiging van 14 marmen
uit ons koor tiidens de SAILIN 1.995.

Einde archief.
*****

Nu kreeg de redactie van Ko Zonneveld het
onderstaand affiche toegespeeld als zijnde 'voor het
archief. Wij hebben echter de moeite genomen om
deze prent digitaal in te scannen en voor jullie allemaal
nog eens af te drukken, echter in een kleíner formaat.
Dit moet ook een van de allereerste levenstekenen zijn
geweest van ons eigen Rumor. Ko hardstikke bedankt
voor je bijdrage.

ZEEMANSKOOR

w.INFO: PIET TEL. 149411

RENE 123457

ï30766
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Vorderingen tekstenboek
Na de beslommeringen van het opstellen en Íaten
goedkeuren van de statuten en het bijna voltooien van
deze nieuwsbrief is de eerste prioriteit het nieuw uit te
brengen tekstenboek met daarin opgenomen jullie
lieftallige gezichten. De nieuwe map is een A4 formaat
met een losbladig 4-rings systeem, zodat er
gemakkelijk in geschoven kan worden. Alle nieuwe
teksten en nummering zin hierin opgenomen en
aangezien we een project van deze omvang (plm. 3000
pagina's en 50 mappen) in de 1e oplaag graag goed
willen doen ís het allemaal wat langer gaan duren dan
vooraf gedacht. Wij hopen dit eind augustusfltegin
september uit te brengen.

RUMOR IN CASA

'_----lvuzlKANTEN
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weer. Vader pakt de venekijker, kijkt, en zegt "Oh, het
is toch een vrachtschip."

I{ieuwe T-shirts
Tussen het uitkomen van nieuwsbrief een en twee zijn
er op de laatste repetitieavond vóór de vakantie en
tijdens het optreden in de Stadsgehoorzaal de T-shirts
voorzien van ons nieuwe logo uitgereikt. Leuk was het
om te zien dat iedereen bij de daarop volgende
optredens in Dordrecht en Leiden in vol omaat stond te
zingen, zo hoort het. Voor díegenen onder ons die om
wat voor reden een 2e of reserve shirt in hun bezit
willen krijgen, ze zryn ook te koop voor het luttele
bedrag van fl. 15,00 per stuk. Even een telefoontje naar
het secretariaat en alles wordt geregeld.

's&il\1 r\ ii F
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Standaards
Daar er de laatste optredens uit liederenboeken met
een groot lettertype werd gezongen wat voor iedereen
leesbaar was op de 3 standaards voor het koor, is
besloten om tijdens optredens niet meer uit eigen
liederenboeken te zingen, maar vanaf deze 3
standaards. Onze onvolprezen Ko heefi hiervoor een
prototype nieuwe standaard gemaakt, wat enkele malen
is uitgetest. Dit is qua stabíliteit en vervoersgemak
goedgekeurd en aan Ko is vezocht om er nog 2 bij le
maken.

Verplichtingen
Betalen van contributie, bij deze ,n vezoek aan nog
een aantal van jullie om de contributiebijdrage voor het
2e halfiaar 1999 ad fl. 90,00 over te maken op postgiro
7492395 t.n.v. Rumor di Mare, Ftoraplein 11, 21g1 RV
te Hillegom onder vermelding van contributíe 2e helft
1999. Voor hen die reeds hei hele jaar voldaan hebben
is deze oproep niet van toepassing. Gelieve geen

en hU
voorkeur giraal betalen uiterlijk vóór í oktober a.s.
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Intro's blj optredens
Al lange t[d worden de liederen bíj optredens
voorafgegaan door een korte inleiding van Frits over
bijv. de naam, het soort lied en hoe het ontstaan ís.
Daar Frits ook wel eens .n optreden wil doen met zo
weinig mogelijk rompslomp en relaxed wil zingen, lígt
híer de kans om ook eens spreekstalmeester van
Rumor te zijn. Na spontane aanmelding van Grjs
Geertzen en de andere twee bestuursledèn, kunnen
ook nog andere vrijwilligers zich aanmelden (bij Frits).
Van een aantal liederen (voor zover mogelijki is de
omschrijving op papier gezet.

,' :
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"Flauwe" mop
lleffe en zijn vader uit Antwerpen gaan naar zee.
Sjefke zit met de verrekijker te kijken eÀ zegt tegen zijn
y3de1_"Wat is dat, pa?" Vader pakt de verret<ilXer én
kijkt: "Dat is een vrachtschip...". "Hoe spel je dàt pa?,,
vraagt Sjefke. "v-r-a-c-h-t-s-c-h-i-p,'. Slefkà pad Oe
verrekijker weer en zegt: ,,Wat ís dat daar, pa?i' ,'Dat is
een hovercraft...". "Hoe spel je dat pa?', vraagt Sjefke
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Afscheid en nieuwe leden
De afgelopen rnaanden hebben we de volgende leden
nédat zij ons hiervan in kennis hadden gesteld, uit de
ledenadministratie geschreven: Fried Elzenga (heeft na
zijn ziekte, naar eigen idee, geen goede zangstem
meer), Hans Geerders (andere bezigheden), Thomas
v.d. Meij (vertrek naar Australië voor 2 jaar), Cees
Overgaag (verhuizing), David Sjerp (andere
bezigheden). Deze mensen worden bedankt voor hun
inzet tijdens het lidmaatschap van Rumor.

Wel hebben we deze periode twee nieuwe
zangbroeders mogen begroeten: Jaap Hofman en Jan
Dröge. Hartelijk welkom mannen!

li.l:I1()1r..;irv'{,etÀ,1A'i{*E

Repetitie data
1e repetitieavond voor de 2e heffi 1ggg.

í6 augustus

Daama gaan we door met het volgende schema:

30 augustus
13 september
27 september
11 oktober
25 oktober
08 november
22 november
20 december

N.B.
Maandag 06 december Sinterklaasavond, derhalve
géén repetitie.

Rumor repetitieavonden zijn voorzover niet anders
aangegeven altijd op de maandagavond van de oneven
weeknummers in de Burcht.



li l.l \ ii ) li *+vi,§]r#MAI{E

Adressen
Het bestuur:

Voorzitter, P.R. en buitengaatse contacten: Frits van
der Mark, Jan Lievensstraat 9, 2316 AP Leiden,
telefoon: 07 1 -52243A8,
E-mail: fvdmark@stad.dsl. nl

Secretaris/Ledenadministratie/Penningmeester: Peet
van der Werf, Floraplein 11, 2181 RV Híllegom,
telefoon: 0252-517421, fax 0252-524697, GSM
06.51570537,
E-mail: pvdw. cd@gironet. nl.

Algemene zaken, P.R. en ondersteunende taken: Frank
Fortanier, Thorbeckestraat 38, 23'13 HE Leiden
telefoon : 07 1 -51 21 829,
E-mai I : Frank. Fortanier@mundocom. nl

l{t.rÀ,1()Il';-àji, ..WMÀRË-'

Gevonden
Na aÍloop van het optreden tijdens de Leidse
Waterdagen is er een muziekstandaard achtergebleven
in de boot. Wil de eigenaar onder vermeiding van de
kenmerken zich melden bij het secretariaat?

iIl.l\,1rri\..qs-.{%Jr\1AI{E

Wat zingen we eigenlijk?

Voor deze aflevering wil ik ingaan op de soorten
zeemansliederen die er zoal zijn Bij de indeling
van de liederen zal ik zweel mogelijk steeds een of
meer titels uit ons eigen repertoire noemen.

,INDELING VAN HET ZEEMANSLIEI)

Davids geeft in zijn proefschrift 'Wat lijdt den zeeman
al verdriet, Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd
(1600 - 1900)', de meest duidelijke indeling. tn de
eerste plaats maakt hij onderscheidt in de oneigenlijke
en de eigenlijke zeemansliederen.

1. De oneigenlijke zeemansliederen. Deze
liederen hebben het leven van de zeeman
wel tot onderwerp maar werden niet echt
aan boord gezongen.

Oudere, oneigenlijke zeemansliederen kunnen ook
weer onderverdeeld worden. Een categorie is die vande,@oals die in de loop van de
19us eeuw op l«reekscholen voor de zeevaart, aan
boord van opleidingschepen en gewone marine
schepen werden geïntroduceerd. Davids schrijft
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hierover, " Heb je van de zilveren vloat wel gehoord en
Ferme jongens, sÍoere knapen, verschenen in
goedkope liedboekjes voor Janmaat en Soldaat. Bij
bezoeken aan buitenlandse havens gaven de
bemanningsleden van Nederlandse oorlogschepen
soms officiële uitvoeringen van het 'betere lied'. Het
gebeurde ook wel, dat matrozen dit soort liedjes uit zich
zelf gingen zingen. Maar vermoedelijk deden ze dal
vooral om uit te vinden, hoever ze konden gaan. Als ze
werkelijk konden zingen wat ze wilden, veranderde het
repertoire helemaal van gedaante".
Meer recent zijn er natuurlijk ook teksten over het
zeemansleven geschreven. Eind jaren dertig schreef
zeeman-joumalist Anton Beuving het lied Ketelbinkie,
van wat later datum stamt Zeemanshaft geschreven
door Johnny Hoes.

2. De eigenlijke zeemansliederen.
Dit zijn de liederen die aan boord z\n
ontstaan en I of aan boord regelmatig
werden gezongen.

Tot de eigenlijke zeemansliederen behoren de shanties
of arbeidsliedjes. de liedjes van vooruit of forebitters en
de rituele of ceremonièle liederen.

De shanties of arbeidsliedies.
Dit zijn de liedjes die tijdens het werk gezongen werden
om de fysieke arbeid te coördineren. Het werk aan
boord moest geheel met mankracht worden uitgevoerd.
Op het ritme van de shanty ging dit beter en was dit
langer vol te houden. De voozanger of 'opzingeí
(Engels: shantyman) zong de coupletten en de
matrozen de keenegels en refreinen. Een shantyman
was natuurlijk zeet bevaren en genoot een
voorkeurspositie aan boord. Hoe beter de shantyman
was, hoe makkelijker het werk werd gedaan.
Er waren al vroeger aanzetten, maar pas aan het einde
van de 18de eeuw begon de ontwikkeling van de
shanty bij de Britse koopvaardij. Bij de Britse marine
was het zingen van shanties vanwege de discipline
verboden, Er werd hier gewerkt met vioolbegeleiding.
Volgens Stan Hugill ligt de tijd van het zeilen en zingen
vooral tussen 1820 en 192Q.
Shanties zijn grofweg in te delen in hauling en heaving
shanties. De hauling shanties hebben te met de
bediening van het tuíg, zoals het hijsen van de zeilen of
het brassen van de ra's. De heaving shanties werden
gebruikt bij het ankerhieuwen, pompen en ballast of
vracht laden.
ln een volgende aflevering zal ik nader ingaan op een
verdere indeling van shanties.

Liedjes van vooruit of forebitters.
De bemanningverblijven waren doorgaans in het
voorschip en juist de matrozen zongen aan boord.
Liedjes van vooruit werden in de vrije tíjd gezongen. ln
het Engels worden ze forebitters genoemd, naar de
ijzeren bolders waarop en rond de bemanning in de
vr'rje tijd vaak te vinden was. Meer dan bij shanties het
geval was werden de forebitters begeleid door een



trekharmonica, viool, banjo of wat er ook maar
voorhanden was. Ze waren meestal verhalend of
hadden een belevenis op zee als onderwerp.
Voorbeelden uít ons repertoire zijn:
Curagao, Farewell and Adieu en Roiling Home.

Rituele of ceremoniële liederen.
Deze werden aan boord op vaste tijden gezongen,
bijvoorbeeld bij het wekken van de bemanning of Oij net
wisselen van de wacht. Stan Hugill heeft het over
'ceremonial shanties', dit is wat venrvanend omdat deze
liedjes geen ritme voor de spieraöeíd kennen. Wij
hebben (nog) geen ceremonieel liedje in ons repertoire.

Zoals gezegd, de volgende keer meer over de
shanty-famílie.

Frits.

qsdílvt r\ llE

Nico Volker
ln de derde week van juni is Nico voor verdere
revalidatie verhuisd naar het Rijnlands Zeehospitium in
Katwijk. Het gaat redelijk goed met hem, alleen
gezíchtsvermogen en geheugen baren nog zorgen. Hij
verlangt er erg naar om weer naar huis te kunnen. ln
die tussentijd stett hij een bezoekje erg op prijs. Hij is
telefonisch bereikbaar via de revalidantentelefoon,
nummer: 0714CÉr0321.
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Geboren
Op 16 juni is geboren:

Maartje Annemmie
dochter van

Marjolein Meijer & Frank Braakman
Grunerielaan 27

'*3i1u?uï§À**'

Namens bestuur en redaktie vanaf deze plaats nog van
harte!!
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Verzekering
Voor het koor bestaan er sinds enige tijd een 2tal
verzekeringen: 'n ongevallen en een aansprakelijkheids
verzekering. Een der punten uit de ongeval-
lenverzekering is dat de koorleden tijdens coieaief
vervoer naar en van optredens zijn verzekerd.
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