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Voorwoord
Waarom wordt iemand lid van een zeemanskoor? Bij mij is dat als volgt gegaan. Ik hou van zingen en heb als 
jonge jongen bij de zeeverkenners en later tijdens mijn marine-opleiding vaak liederen met een nautische 
achtergrond gezongen. Al geruime tijd koesterde ik de wens om in een koor samen met anderen te zingen, 
maar het was er nog niet van gekomen. 
Zo’n zeven jaar geleden stond ik op een zaterdagmiddag bij de Albert Heijn in Wassenaar mijn boodschappentas 
in te pakken voor het bekende bord met briefjes en oproepen, toen mijn oog viel op een briefje met de tekst: 
“Leids zeemanskoor zoekt zangers”. Ik heb één van de strookjes met het e-mailadres afgescheurd en nog 
diezelfde avond contact gelegd. Ik zing nu alweer zeven jaar uit volle borst mee met de mannen van het leukste 
zeemanskoor van Nederland: Rumor di Mare!

Dit jaar bestaat ons zeemanskoor 25 jaar. Alle reden voor een feestje, en dat is het ook! Onze speciale 
“jubifestcommissie” heeft alle zeilen bijgezet om er een onvergetelijk jaar van te maken. Niet alleen voor de 
leden van het koor, maar vooral voor ons publiek. Het programma van Rumor di Mare is dit jaar extra vol; we 
zingen niet alleen op diverse festivals in binnen- en buitenland, maar treden ook veelvuldig op voor groepen 
in de samenleving die gebaat zijn bij wat afwisseling van de dagelijkse sleur, zoals ouderen, dak- en thuislozen, 
bezoekers van de voedselbank, en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Te zien dat we zoveel 
mensen laten genieten van wat wij het liefste doen, is een feestje op zich.

Daarnaast vond alweer voor de zevende keer ons eigen festival “Naar Zee, Naar Zee!” plaats, dat we dit jaar een 
speciaal 25-jarig tintje meegaven. Ondanks de wisselende weersomstandigheden kunnen we weer spreken 
van een zeer geslaagde editie.

Als ik tijdens optredens of onze tweewekelijkse repetitie om mij heen kijk en alle mannen vol passie zie 
zingen onder de bezielende leiding van onze dirigent Harm Huson, ben ik er trots op deel uit te maken van dit 
markante gezelschap!

Onze secretaris Cees Meijer heeft voor deze gelegenheid zijn pen in de inkt gedoopt om u mee te nemen op de 
woelige baren van onze 25-jarige geschiedenis. Ik wens u veel leesplezier!

Ruud van Steen,

Voorzitter Leids Zeemanskoor Rumor di Mare

September 2019
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Ik heb deze bijzondere Scheepspost 
alleen kunnen schrijven dankzij al die 
mensen die onze besognes 25 jaar 
achtereen zo nauwkeurig en met gevoel 
voor detail hebben opgeschreven. De 
correspondentie, notulen en stukken 
van de Algemene Ledenvergadering en 
dagelijks bestuur bieden een oceaan 
aan informatie.
Mijn bijzondere dank geldt voor 
Frits van der Mark die met zijn 
fenomenale geheugen wat het koor 
betreft, mijn teksten op historische 
betrouwbaarheid heeft gecheckt. Ook 
dank aan de mensen die aanvullende 
informatie en foto’s hebben gestuurd 
en aan degenen met wie ik heb 
gesproken. Vooral de interviewtjes 
hebben mij heel erg geholpen met 
de kleuring van feiten die ik in onze 
archieven heb gevonden. 

Cees Meijer,

Secretaris Leids Zeemanskoor Rumor 
di Mare. 

September 2019

Inleiding
Beste koorleden

Voor jullie ligt de ‘’kleine geschiedenis’’ van ons koor. Ik heb deze 
speciale editie van de Scheepspost met heel veel plezier geschreven. 
Het heeft wel wat tijd gekost om 25 jaar Rumorhistorie door te 
akkeren, maar dat was bepaald geen straf. Ja, je moet het daarna 
wel opschrijven, maar het is ook weer leuk om al die pareltjes uit 
ons archief met jullie te delen. En ik was natuurlijk al een fors eind 
gekomen toen ik vijf jaar geleden onze 20-jarige geschiedenis 
beschreef. Deze heb ik nog eens goed tegen het licht gehouden, 
deels herschreven en aangevuld met de afgelopen vijf jaar.

Ik zeg bewust ‘’kleine geschiedenis’’, omdat deze editie van de 
Scheepspost slechts een globaal beeld geeft van wat er al die jaren 
is gebeurd. Wat ik in de archieven heb aangetroffen en wat ik van 
leden heb gehoord, leent zich eigenlijk voor een veel uitgebreidere 
geschiedenis. Daar heb ik niet voor gekozen. Het is gewoon nog 
te vroeg om het totale verhaal neer te zetten. Dat is omdat je 
sommige dingen nog niet op kunt schrijven, zonder bijvoorbeeld 
privézaken prijs te geven. Als je de verhalen leest en hoort, gaat het 
soms ook over dingen die gebeurd zijn en waar mensen misschien 
later spijt van hebben gekregen, of niet. Dat hoort bij het leven en 
dat gebeurt ook binnen een vereniging als de onze. Maar dat leent 
zich niet voor een Jubileumeditie. 
Verder heb ik keuzes moeten maken om deze editie van de 
Scheepspost niet al te omvangrijk en dus te duur te maken. Daarom 
zul je veel dingen missen, die jullie misschien zelf belangrijk 
zouden hebben gevonden in de ‘’kleine geschiedenis’’ van het koor. 
Ook ben ik natuurlijk heel veel mensen ‘vergeten’ te noemen. Ook 
dat komt omdat ik keuzes moest maken.
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“Ik wilde graag zingen’’, vertelt Ko, ‘’en ik dacht dat die 
zeemansliederen wel wat voor mij waren”. Eigenlijk is het altijd 
al een gezellige club geweest, blijkt wel uit de verhalen. En, het is 
besmettelijk, want Ko’s dochter Ria zingt in een zeemanskoor in 
Huizen, bestaande uit eenderde vrouwen en tweederde mannen. 
Daarom kan ze ook alles meezingen. Ko kan zich herinneren dat 
ons koor één keer met de Viswijven heeft gezongen. Dat was toen 
deze groep vijf jaar bestond. Iedere deelnemer kreeg na afloop 
een fles ‘’Leidsch Grachtenwater’’ cadeau. Ko heeft deze fles met 
kruidenbitter nog steeds onaangebroken thuis staan. Nee, dat is 
niet de fles van De Fles die hij later van Nico Volker heeft gekregen, 
waarover jullie verderop lezen.

Al snel was er een enorme aanwas van leden. Ko heeft mooie 
herinneringen aan het Het Zeemansalfabet dat ze toen zongen. 
Als hij dat vertelt, begint hij spontaan te zingen: “A is het anker…, 
B is de boei…, C het compas.., D het dek…”. Een prachtig lied”, zegt 
Ko, ‘’dat zo weer in het repertoire mag worden opgenomen’’, wat 
hem betreft.
In die begintijd waren er wat zorgen over de gezondheid van Ko, 
die hartklachten had. Gelukkig was hij weer snel van de partij: “een 
zeemanshart is niet kapot te krijgen”, staat er in de notulen van 
het bestuur. Tja, wat moet je daar nog over zeggen?

Hoe het begon
Na een advertentie in een plaatselijk 
huis-aan-huisblad in de zomer van 
1994 komen er 25 mannen bij elkaar in 
de sociëteit De Burcht. Ze hebben allen 
één ding gemeen: ze hebben nog nooit 
zeemansliederen gezongen. Na een 
tiental avonden oefenen, durven ze 
het aan en treden op in besloten kring. 
Niet toevallig in diezelfde sociëteit. 
Gaandeweg groeit het koor uit tot ruim 
veertig man met een professionele 
dirigent. Dat koor werd toen Rumor 
in Casa genoemd. Die naam is later 
gewijzigd en sinds jaar en dag spreken 
we over het Leids Zeemanskoor Rumor 
di Mare.
 
Ko Zonneveld is dankzij deze advertentie 
van Cor van Leeuwen, Piet Schoutsen 
en René van Vooren bij het koor 
gekomen en nooit meer weggegaan. 
Hij behoort dus echt tot de mannen 
van het eerste uur. De bijeenkomsten 
werden aanvankelijk begeleid door 
Ton de Brouwer uit Hoorn, die een 
‘’workshop Zeemansliederen zingen in 
tien lessen” verzorgde. Als ze dan nog 
verder wilden, moesten ze zelf maar 
een dirigent zoeken. Dat werd dus Jan 
Marten de Vries. Volgens Ko was die 
Ton de Brouwer een stoere kerel met 
baard en klompschoenen. Ze moesten 
vooral veel en hard blèren en zeker wat 
minder subtiel zingen dan nu het geval 
is. 
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in de eerste plaats om dat iemand 
geweldig kan zingen. Veel belangrijker 
is het enthousiasme om mee te doen. 
Naast de zeemansliederen zal het koor 
zich toeleggen op de zogenoemde 
shanties…’’.
 In dat jaar is ook Kees Ouwejan 
het koor komen versterken. Hij is 
‘’professor’’ in het zeemanslied. Hij kan 
niet dirigeren, maar weet verdomd 
goed hoe het moet klinken. Hij heeft in 
25 jaar als beroepsmuzikant met vooral 
Ierse folkmuziek een enorm repertoire 
opgebouwd. Dat genre vertoont veel 
overlap met het zeemanslied en hij laat 
Rumor in Casa er gul in delen. Ook toen 
al was de hartenkreet: ‘’Die boekjes 
moeten weg. We moeten uit het hoofd 
zingen!’’

Ledenstop
De initiatiefnemers durfden in 1994 
niet te dromen dat het koor een jaar 
later al uit 31 leden zou bestaan. Rumor 
in Casa heeft zich in 1995 meer dan 
waar gemaakt en heeft zich als koor 
definitief gevestigd. In 1995 wordt 
al gesproken van een limiet van het 
aantal leden en is besloten niet meer 
actief te werven. En, ook toen al werd 
de afspraak gemaakt voor de pauze 
serieus te oefenen en na de pauze 
lekker los te gaan. In 1997 zijn er 
intussen 56 leden en wordt er echt 

Mannen van 
het eerste uur

Een aantal mannen van het eerste uur is nog steeds lid en viert dus 
ook een 25-jarig jubileum:
Frank Braakman, Hein van Hemert, Jan Koelman, Cees Pepermans,
Willem van Rijn en ons oud-erelid Ko Zonneveld
Uit een inventarisatie, die Frank Braakman indertijd heeft gemaakt, 
blijkt dat veel leden in het onderwijs of in de metaalbewerking 
werkzaam waren. En wat dat onderwijs betreft, vooral voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. Het lijkt er op dat die rollen tijdens 
de repetities met Rumor wel eens werden omgedraaid. 
Nautische zaken speelden toen kennelijk meer dan nu, blijkt 
wel uit de oproep van het bestuur tot deelname aan een cursus 
scheepsmotorenonderhoud voor Rumorleden.

Leeftijd koorleden wel erg laag
In de stukken kun je lezen dat er in 1997 voor een optreden 
ongeveer 1.200 gulden werd gevraagd. In een enkel geval kwam 
daar nog eens 800 gulden bij voor reiskosten en kon er gratis 
gebruik worden gemaakt van een uitgebreid buffet. De leden 
betaalden toen 10 gulden per repetitie. Maar er wordt ook een niet 
onbelangrijke kanttekening geplaatst: bij optredens kreeg men 
regelmatig te horen dat het mensen verbaasde dat de gemiddelde 
leeftijd zeker 20 jaar lager ligt dan bij andere zeemanskoren. Nu 
in 2019 kunnen we daarvan stellen, dat dit probleem zich vanzelf 
heeft opgelost.

Je hoeft niet geweldig te kunnen zingen
In een brief van april 1994 aan de deelnemers van de workshops 
staat aangekondigd dat er wordt getracht een heus zeemanskoor 
op te richten. De naam van het koor zal Rumor in Casa zijn. Wat 
zoveel betekent als Leven in de brouwerij. ‘’In navolging van de 
vele bloeiende koren langs de Nederlandse kust verwachten de 
organisatoren in een regio als Leiden, dat er animo is voor een 
dergelijk koor. Het belangrijkste is natuurlijk dat er voldoende 
mannen zijn die in het koor willen zingen. Het gaat er dan niet 
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Wel krijgt een voorstel voor een borrel 
met happen na afl oop, de handen op 
elkaar.

Van die eerste dagen zegt Peet van der 
Werf:  “Het was wel een ongestructureerd 
gezelschap waar ik terecht kwam. Van 
een fatsoenlijke verenigingsstructuur 
hadden ze nog nooit gehoord.
Het was een chaos en niemand wist 
nog wie in het bestuur zat. Op enig 
moment kwam er eenoproep voor een 
herstructurering van Rumor in Casa. 
Omdat hij bestuurservaring had, wilde
Peet wel meedoen”. Zo werd er een 
bestuur gevormd, bestaande uit 
Frits van der Mark als voorzitter en 
verantwoordelijk voor de optredens, Peet van der Werf als 
secretaris-penningmeester en Frank Fortanier als lid. Eén van de 
eerste wapenfeiten van dit nieuwe bestuur was het oprichten van 
een vereniging waarvan de acte op 9 december 1999 bij notaris 
Karstens passeerde. 
‘’Het waren mooie tijden”, zegt Peet daarvan. “Met mooie optredens, 
zoals aan boord van denEendracht, waarvoor we moesten loten 
omdat we daar niet allemaal op konden. Loten met een briefje met 
je naam in een pet en geen Klein Koor dus…. “.
“En Polen natuurlijk”, zegt Peet als hij zijn shirt uittrekt om het 
stadswapen van Torun te laten bewonderen”. (Over de reis naar 
Polen lees je elders meer)

werk gemaakt van de ledenstop, waar 
twee jaar eerder al sprake van was. 
Hoogtepunt was het eerste optreden in 
sociëteit De Burcht, onder leiding van 
Ton de Brouwer en het optreden tijdens 
de zomerfestiviteiten in Dordrecht 
onder leiding van Jan Marten de Vries.
In die tijd ontstaan de eerste discussies 
over de aanschaf van versterking, omdat 
voorzangers en spreekstalmeester niet 
goed tot hun recht komen. Een enkeling 
vindt dat het zonder microfoon moet 
kunnen, omdat je die vroeger aan 
boord ook niet had. Doorslaggevend 
is de opmerking van een koorlid dat 
er toen ook geen publiek was. Waarop 
één van de leden met een kennis gaat 
kijken hoe versterking is te organiseren. 

Ook toen al was er behoefte aan 
een vertaling van de liederen, omdat 
sommige leden geen idee hadden wat 
ze zongen. Frits zegt deze toe en zal ook 
meer uitleg bij de liederen verzorgen.
Mooi detail is, dat men zich in die tijd 
bij Frank Braakman kon afmelden, 
omdat hij namelijk over een 
antwoordapparaat en fax beschikte. 
 
Geen mosselen
De eerste Algemene ledenvergadering 
(ALV) vindt al in de Burcht plaats. 
Een voorstel om tevoren met elkaar 
mosselen te eten enzo, wordt 
afgewezen. Dat zou de vergadering niet 
ten goede komen, werd verondersteld. 
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Naam van ons koor
In de ALV van 15 februari 1999 wordt de wijziging van de 
naam Rumor in Casa weer aan de orde gesteld, nadat 
er al in 1998 een pittige discussie over dat onderwerp is 
geweest. 
In een ongedateerd stuk van Jan Pen en Frits van der 
Mark is te lezen dat de naam Rumor in Casa steeds weer 
nadere uitleg over de betekenis vraagt. Zij vinden het een 
belangrijk nadeel dat de naam niets zegt over de aard of geografi sche herkomst van het koor. Sterker 
nog, er zijn mensen die het hebben over Rumoer in de Kassa of Herrie in de Tent. Zij stellen daarom de 
naam De Jantjes van Leiden voor. Frank Fortanier heeft hiervoor nog het logo ontworpen. 
Jantje van Leijden was niet alleen de naam van de Leidse Jan Beukelsz, de “koning” van de Wederdopers 
in Münster met wie het slecht afl iep. Want na een pijnlijke marteldood werd zijn levenloze lichaam 
als voer voor de kraaien, in een kooi aan de kerktoren gehangen. De Leienaren 
noemden ook de leerlingen van de ‘Kweekschool der Zeevaart’ Jantjes van 
Leiden. Op deze Kweekschool voor de Zeevaart in Leiden werden in circa 100 
jaar ongeveer 13.000 Jantjes tot matroos opgeleid. Zij waren het die aan boord 
de “liedjes van vooruit” zongen (zie elders over de Kweekschool)
 
Vergadering geschorst
Die vergadering van 1999 wordt 10 minuten geschorst, zodat 
men nieuwe namen kon indienen die vervolgens op een fl ip-
over werden geschreven. Er waren mooie namen bij, waaronder 
Goede Rede, Walkuren, Bree 14 enz. En ‘out of the blue’ ook 
Rumor di Mare.
Aan de hand van de lijst wordt een top vijf gemaakt en 
de stemming pakt als volgt uit:
Brulboeien   3  voor
Rumor di Mare  10  voor
Flying Dutchmen  1  voor
Jantjes van Leiden  8  voor
Nathalzen   5  voor

Het resultaat mag duidelijk zijn: de naam Rumor di Mare is 
geboren.

L E I D E N
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Maar hoe zit het ook al weer met die Mare?
Ooit, heel lang geleden was het in en rond het Leidse woest en ledig. De stad bestond nog niet. Wel leefde er 
omstreeks 860 een bescheiden gemeenschap van boeren en vissers op de hoge gronden in de toenmalige 
nederzetting Leithon, wat ‘drie wateren’ betekent, zegt men. Bedoeld werden de Rijn, de Vliet en de Mare. 
Jawel de Mare! Die naam kennen we wel: Rumor di Mare. Ja, zeggen jullie dan, maar dat is toch de zee, di(e) 
Mare? Klopt, ook dat is ie. Maar zoals Duitsers See tegen een meer zeggen (en andersom), hebben Leienaren 
het over de Maruh als ze dat kleine pestriviertje bedoelen. Een soort grootheidswaan, zouden kwade tongen 
kunnen beweren.

De Mare is een voormalige veenrivier en aftakking van de Oude Rijn tussen de plaats in Leiden waar de Oude 
en de Nieuwe Rijn samenkomen en de Kagerplassen bij Warmond. Daar heet het De Leede. Ten behoeve van 
de trekvaart naar Haarlem is het riviertje gekanaliseerd. Het gedeelte tussen Leidse singels en de Kagerplassen 
wordt nu Haarlemmertrekvaart genoemd. Op de plek langs de Maresingel waar men via of langs de Mare 
de stad in of uit kon gaan, stond tot 1864 de Marepoort. Die is met weinig gevoel voor historie van de kaart 
geveegd.

In Leiden en omgeving herinneren diverse benamingen en landschapselementen aan de voormalige rivier. 
We hebben de Lange Mare, Korte Mare, Holle Mare, Nieuwe Mare, Stille Mare, Maresingel (het water) en 
de Maresingel (de weg bij de Maresingel), Maredijk, Groene Maredijk, Maredijkhofje, Maredijksepolderpad, 
Marendorpse Dwarsstraat, Marepoortkade, Maredorp (een buurt in de Leidse binnenstad ten oosten van de 
Mare), de voormalige Marepoort, café Den Ouden Maerenpoort, de Marepoortsbrug, de Marekerk gelegen aan 
de Lange Mare en natuurlijk Rumor di Mare. 

Marekerk ken niet door de Marepoort
En omdat je het echte Lêtse Maruh ook kunt lezen als Mare is het deze naam geworden. Dus Rumor di Mare is 
het geluid van een veenrivier… Of de zee, als jullie dat willen.
Er is zelfs een Leids gezegde: de Marekerk ken ook niet door de Marepoort: soms is iets onmogelijk. Wellicht 
kent dit gezegde nog Bijbelse gronden, iets met kamelen en het oog van de naald.
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Wat is er sindsdien gebeurd, waar is 
het misgegaan? Deze openbaringen 
waren in ieder geval voor mij voldoende 
aanleiding om het hele archief eens 
grondig door te vlooien.

Kortstondige vrijerij
In de notulen van de ALV van 1998 
staat er meer. En als je dat leest, lijkt 
wel of het over een huwelijk gaat. 
“Het maken van één overkoepelende 
vereniging met de vrouwen stuit op 
problemen die met onafhankelijkheid 
samenhangen”. Navraag bij de 
notaris leerde het bestuur “dat het 
niet mogelijk is van de beide koren 
één overkoepelende vereniging te 
maken waarbij er sprake is van een 
wederzijdse onafhankelijkheid. Een 
faillissement van de één heeft gevolg 
voor de ander”. 
Er zal wel samenwerking worden 
gezocht op de terreinen als zaalhuur 
van de repetitieruimte, geluidsdragers, 
lidmaatschap Korenvereniging, weder-
zijdse know how en dergelijke.
Kortom, meer dan een kortstondige 
vrijerij is het niet geworden. De 
verloving was er nog wel, maar 
verbroken bij gebrek aan ware liefde. 
Gelukkig was er geen ander in het spel, 
want met viswijven kun je dan nog 
emotionele taferelen krijgen.
 
Overigens lezen we in het jaarverslag 
1996 van de Viswijven dat zij hun koor 
hebben opgericht naar voorbeeld van 
het Leids Zeemanskoor Rumor in Casa. 
Waarvan acte.

Waarvan acte 
Ja, daar vind je dan een concept van een 
notariële acte. Je kent ze wel: “Heden 
verschenen voor mij, ... notaris te Leiden. 
Het begin is altijd hetzelfde. Dan lees 
je dat ding eens goed en valt je mond 
vervolgens open. Want even verder 
staat: “de comparanten maken deel uit 
van het Zeemanskoor respectievelijk 
het Viswijvenkoor. De comparanten 
verklaarden een vereniging op te richten 
welke zal worden geregeerd door de 
navolgende statuten: 
Artikel 1: De vereniging draagt de naam 
Korenvereniging Rumor in Casa. De onderafdelingen zijn het 
Viswijvenkoor en het Zeemanskoor...

 En dan zit er ook nog een ander prachtig document in het archief 
van Rumor di Mare, namelijk een mooi drukwerkje dat wel de eerste 
fl yer moet zijn geweest. Natuurlijk met een fraaie uitnodigende 
tekst en weer een pikant detail:
“Publiek en koorleden raken reeds na luttele ogenblikken in 
de ban van de aanstekelijke en opgewekte muziek. Niet alleen 
worden grote evenementen opgeluisterd. Ook op familie- en 
personeelsfeesten, een jubileumfeest en braderie tekent het koor 
voor sfeer en vermaak”. Als je zoiets leest, wil je die lui natuurlijk 
meteen boeken… Maar het wordt nog mooier: “Leuk om te weten 
is dat ook een vrouwenkoor actief is onder de naam Viswijvenkoor. 
Wanneer de twee koren gezamenlijk optreden, staat er een 
indrukwekkend aantal mensen te zingen”. 
Met dat indrukwekkende aantal zat het met de kwantiteit in ieder 
geval wel goed... “Maar”, werd er bij gezegd, “een groot koor is 
uniek in Nederland en levert optredens op…” Het omgekeerde is 
tegenwoordig waar.
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Muzikanten 

Martien Caspers is door Frits bij het koor gekomen. Zij werkten in 
hetzelfde laboratorium waar Martien al met zijn accordeon het 
entertainment verzorgde op de feesten en partijen. Hij maakte 
daar de liedjes en ook Frits schreef wel teksten en zo leerden ze 
elkaar goed kennen. Op enig moment heeft Frits hem gevraagd 
bij het koor te komen spelen. Het spreekt Martien enorm aan dat 
er binnen het koor een grote groep trouwe leden is. Hij vindt het 
sterk dat bestuursleden wisselen, zodat ze niet in een bepaalde rol 
en een stramien vastgroeien. Natuurlijk weet hij dat er soms wat 
binnen een bestuur heeft gespeeld, maar dat heeft nooit invloed 
gehad op het koor. ‘’Dat is knap, dat je ondanks meningsverschillen, 
de sfeer goed weet te houden!’’.
Het koor is heel blij met Martien. Hij heeft niet alleen een bijzonder 
muziektalent, maar voelt ook feilloos aan wat nodig is om meer 
dan een doorsnee koor te zijn. En, ook niet onbelangrijk, hij staat 
daarbij de dirigent niet in de weg.

Man met schipperspet
In het Artistiek Jaarverslag Zeemanskoor 1998 staat dat koorleden 
in de trein op weg naar het shantyfestival in Rotterdam ene Ted 
Visser hebben ontmoet. Deze Ted lijkt het wel wat om bij Rumor 
te komen en zo geschiedde. Tijdens de eerste ledenvergadering 
vraagt deze Ted, die zichzelf ook wel Teddy noemde, hem voortaan 
bij zijn echte voornaam te noemen: Tjerk.
Tjerk was een bijzondere man. In juni 2014 is hij overleden. 

Frits schreef in het In Memoriam:
“Het moet najaar 1998 zijn geweest. Met de trein ging Rumor di 
Mare naar het Shantyfestival Rotterdam. In die trein ontmoetten 
we een man met schipperspet, die naar hetzelfde evenement 
onderweg was. Hij kende het zeemansrepertoire wel een beetje 
en vertelde dat hij accordeon speelde. De volgende Rumorrepetitie 
was hij erbij en dat is lang zo gebleven.
Bij Rumor was Tjerk dé voorzanger van het Friese en Plat Duitse 
lied. Onnavolgbaar was zijn vertolking van ‘Zeemanshart’, hij wist 

Wie waren het al die jaren?

Oprichters en bestuurders
• Piet Schoutsen (1994-1996)
• René van Vooren (1994-1995)
• Cor van Leeuwen (1994-1995)
• Frank Braakman (1995-1998)
• Frits van der Mark (1995-2009)
• Cees Pepermans ( 1996-1998)
• Nico Oosterom (1996-1998)
• Tom Bonder (1997-1998)
• Peet van der Werf (1999-2005)
• Frank Fortanier (1999-2001)
• Bas Gutman (2001-2002)
• Har Hendriks (2002-2005)
• Peter Scheffer (2002-2005)
• Frans van Lelyveld (2005-2007)
• René Lignac (2005-2011 en 2012-2013)
• Leo van der Ark (2005-2011)
• Jack Vlieland (2003-2009)
• Gert Jan Wolvers (2008-2011)
• Thijs Breet (2007-2013)
• Kees de Winter (2011-2012)
• Cees Meijer (2011-2014)
• Nanko van Kampen (2009-2016)
• Theo Koteris (2013-2015)
• Jan Koelman (2013-2019)
• Hans Godlieb (2013-2016)
• Léon Algra (2014-2015)
• Cees Meijer (2015-heden)
• Dik Sanders (2016-heden)
• Kees de Winter 2017-heden)
• Ruud van Steen (2018-heden)

Bovenstaande lijst is met zorg 
samengesteld, maar kan fouten bevatten 
of onvolledig zijn.
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nabije verleden ook voor een violist. 
Want de viool is een instrument dat 
door Frits als historisch verantwoord 
wordt beschouwd. Gelukkig voor 
Douwe van Houte dat hij zich dus 
historisch verantwoord mag noemen.

Aangepaste stemming
Maar er zijn meer muzikanten geweest. 
De vier snaren van de verenigingsbanjo 
werden ooit door Leo van der Ark in een 
aangepaste stemming gebracht. En 
jawel, instrument en bespeler brachten 
sindsdien een prachtig geluid voort. 
Datzelfde gold voor de gitaar die Leo 
ook ging bespelen. Frans Baars begon 
met een fluit en had er toen hij vertrok 
een hele serie op zak, waarop hij 
ontroerend mooi kan spelen. Hij ging 
daar vaak zo in op, dat de repetities 
soms helemaal buiten hem omgingen.
Verder zijn er natuurlijk onze 
percussionisten. René Lignac, met 
trommel, bodrhan, djembé, wasbord, 
allerlei soorten rammeldingen 
of gewoon een tafelblad, die zich 
tegenwoordig ook niet onverdienstelijk 
met zijn mondharmonica en ukelele 
weet te roeren. Maar ook Frank 
Fortanier en de laatste tijd ook Theo 
Koteris met de djembé en het wasbord.
En verder natuurlijk onze violist Douwe 
van Houte, die alweer jaren zijn rol als 
fiddler weet te vinden.

er menig vrouwelijke toehoorder mee in zwijm te brengen. Voor 
zijn 70ste verjaardag gaf Tjerk een groot feest. Het Fordmuseum 
in Hillegom werd afgehuurd. Familie, de dansgroep uit Friesland 
en Rumor di Mare werden uitgenodigd. En daar bleef het niet bij: 
alle aanwezigen kregen van de jarige een scheepsmodel in een fles 
mee. Tjerk kon heel goed delen!”

“Tjerk was een echte eigenzinnige Fries, die ondanks zijn 
gezondheidsprobleem altijd positief bleef. Kort voor zijn overlijden 
verhuisde hij naar de nieuwbouw van het verzorgingstehuis. In 
vergelijking met zijn medebewoners had hij ten minste 10x meer 
verhuisdozen nodig. Toen alle spullen een plek hadden gekregen, 
maakte hij alweer nieuwe aankoopplannen. Tijd daarvoor heeft 
hij niet echt meer gekregen. We verloren in Tjerk een kleurrijk en 
markant (oud) Rumorlid’’.

In april 2008 nam Tjerk afscheid van Rumor di Mare. In zijn 
afscheidsbrief schrijft hij: ’’beste vrienden, het gaat niet langer. 
M’n gezondheid gaat al jaren steeds achteruit. De artsen zeggen 
dat mijn lichaam totaal is versleten. Maar dat mijn geest ditzelfde 
lichaam wil dwingen tot van alles en nog wat – vooral optredens. 
Aan alles komt een eind. Ik heb fijne jaren met jullie gehad, 
met prachtige optredens en uitjes. Fijne herinneringen zijn dat. 
Rumorianen, bedankt voor jullie vriendschap en behulpzaamheid. 
Ik zal mijn solo’s missen”.

Ook een nieuwe uitdaging
Ewald Allaart, afkomstig van de Kaapstanders, was, in diezelfde 
periode dat Tjerk aantrad, ook aan een nieuwe uitdaging toe. 
Hij kende ons koor van een optreden in Spakenburg en wilde 
wel accordeon bij ons komen spelen. Samen met onze geniale 
muzikant Martien Caspers ging hij indertijd aan de slag om alle 
muziek op papier te zetten.  
Het vinden van goede muzikanten blijkt telkens weer problematisch. 
Dat geldt tegenwoordig vooral voor het zoeken naar een tweede 
accordeonist, die Martien zo nodig kan vervangen. Maar in het 
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Optredens visueel ook 
aantrekkelijk
Frank Braakman pleit er al in de eerste jaren voor om iets aan 
de regie bij optredens te doen. Een professional zou zinvolle 
aanwijzingen kunnen geven, waardoor de optredens ook visueel 
aantrekkelijk worden. ‘’Ook zouden we meer inzicht in onze 
uitstraling kunnen krijgen met een video-opname die we later 
bekijken en evalueren”. Er wordt ook gedacht aan een stageproject 
voor een regisseur in opleiding. Bij één van de volgende optredens 
komt Ineke de Vos kijken. Zij was dramateuse en regisseuse. Haar 
manier van werken was niet erg aan de leden van Rumor besteed, 
ze zocht de resultaten nogal op de lange termijn.
Ook werd er gedacht aan projectie van nautische achtergronden 
met dia’s. Jaren later wordt Paul Schaminee ingehuurd om iets aan 
onze choreografi e te doen. Dat heeft onze houding zeker verbeterd 
en ons zelfs aan een eerste prijs geholpen. Na zijn vertrek is veel 
van het aangeleerde weer vergeten, maar dat geldt niet voor alles. 
Denk aan de handjes bij John Kanaka, de opstelling met de twee 
groepen bij Katendrecht en de mooie ingetogen presentatie van 
Three score and ten.

Liedboek
Er was een klein liedboekje dat in de 
beginjaren was samengesteld. Dat 
boekje dekte echter steeds minder  de  
lading, omdat er weinig meer in stond 
van wat er werd gezongen. Peet van 
der Werf was ooit logistiek manager 
geweest bij de Katwijkse vestiging 
van het Bloemenbureau en wist dat 
daar nog grote aantallen mappen met 
foute opdruk lagen die nooit voor de 
tentoonstellingen waren gebruikt 
waarvoor ze waren bedoeld. Met een 
mesje had hij indertijd de gesealde 
voorkanten laten wegsnijden, zodat ze 
ook voor andere doeleinden waren te 
gebruiken. Dat werden dus de nieuwe 
liedboeken. 
Intussen pakken we dat iets anders 
aan. We hebben een lid aangesteld dat 
verantwoordelijk is voor het bijhouden 
van de wijzigingen en aanvullingen 
in het liedboek en ongeveer jaarlijks 
verschijnt er een nieuwe versie. We zien 
trouwens dat tablet en smartphones 
de papieren liedboeken al meer 
verdringen. Zingen zonder liedboek 
blijft overigens een aandachtspunt. 
Daarover elders meer.
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Repetities
De ergernis over rommelige repetities en uitvoeringen is niet 
nieuw. Hoewel, als je in de historie duikt, is de discipline anno 2019 
heilig te noemen. Jan Marten kon geen vast repetitieprogramma 
maken, omdat hij niet wist welke muzikanten er kwamen. 
Iedereen loopt door elkaar en doet soms maar wat. Iemand stelt 
voor om net als bij rugby bij de aanvang van een repetitie even 
de koppen bij elkaar te steken om de concentratie, eenheid en de 
discipline te bevorderen: een scrum. Tijdens de aanstelling van 
Jan Marten de Vries als dirigent, komt dat ook weer aan de orde. 
Daarover lees je verderop.

Willem van Rijn schrijft in 1997 over een optreden waarvan de 
presentatie zeer matig was. “Als we geld vragen, moeten we 
aandacht besteden aan onze prestatie. Heel moeilijk is het 
voor sommigen om te begrijpen wat verstaan wordt onder een 
rode of blauwe kiel of een donkerblauwe trui. Ik heb eens een 
bestuurslid horen zeggen: niet de juiste outfit, dan ook niet 
meezingen. Hoezo dat dan? Ook blijkt keer op keer dat we niet 
tekstvast zijn. Beter hierop oefenen, dan nieuwe liedjes zingen 
die nog niet in de koppen zitten”
Willem eindigt met te zeggen dat hij het bovenstaande heeft 
opgeschreven met de positieve gedachte dat we met ons koor 
iets moois kunnen bereiken. Met ieders persoonlijke inzet en als 
groep. “En....vooral blijven zingen”.

Om een beetje een lijn in de optredens te krijgen, wordt het idee 
geboren om spreekstalmeesters in te stellen, zodat de zangers 
precies weten welk lied volgt en zich kunnen voorbereiden. 
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Dat zou maar leiden tot een slap compromis terwijl er nu een 
ontwerp lag van een gerenommeerd kunstenaar, Peter Dorleijn. 
Bovendien was er geld voor in de kas. “Dat gaf nog even wat gedoe, 
zwak uitgedrukt’’, zegt Frits daar nu van. 
Naast de t-shirts, mochten een blauwe of rode kiel worden 
gedragen. En verder een schipperstrui of traditionele zeemans- of 
visserskleding zoals: een Bretonse trui, een Cornwell blouse of een 
Duits Fishermanshemd. Met daaronder een spijkerbroek of rode 
schippersbroek (Cowesbroek)
Het mocht indertijd dan wat ‘gedoe’ hebben opgeleverd, we 
hebben er wel tien jaar mee gelopen en het logo doet het nog 
steeds goed.

T-shirts te flets
In 2012 vonden veel koorleden de witte en grijze t-shirts weinig 
flatteus en te armoedig. Na al die jaren zag het t-shirt er ook min 
of meer verwassen uit. Door de verscheidenheid aan kleding was 
het koor weinig herkenbaar als een samenhangend geheel. Rumor 
di Mare kende dus twee soorten broeken en met al die typen 
bovenkleding en wat creativiteit van onze leden zijn er meer dan 
25 ‘legale’ combinaties te maken. Volgens sommige leden werd dit 
door buitenstaanders als een textiele chaos ervaren.
Dat leidde ertoe dat opnieuw een kledingcommissie in het leven 
werd geroepen. Deze commissie werd gevraagd te adviseren over 
een alternatief voor het toenmalige t-shirt. Als randvoorwaarde 
hadden zij meegekregen dat het bestuur wil vasthouden aan de 
verscheidenheid in de bovenkleding van het koor, maar wel kiest 
voor een gezamenlijke identiteit, zodat we ook als individu toch 
als koorlid van Rumor di Mare worden herkend. Nou, ga daar maar 
eens aanstaan…
De commissie stelde voor het t-shirt te vervangen door een 
marineblauwe polo met korte mouw met een badge met logo aan 
de linkerzijde op borsthoogte. 
Dat lijkt allemaal simpel, totdat de ALV daarover een besluit moet 
nemen.
Thijs Breet was toen voorzitter en had het punt bewust na de 
pauze geagendeerd. 

Kleding 

Een koor dient een bepaalde uitstraling 
en outfit te hebben, werd er al bij Rumor 
in Casa gedacht. Maar daar ontstond 
meteen een grote discussie over. ‘’We 
moeten er wel uitzien als zeelieden 
en zeker niet allemaal hetzelfde 
dragen’’. Eén van de voorstellen is dat 
iedereen een bepaald beroep aan 
boord uitbeeldt: kok, scheepsarts en 
dergelijke. Of allemaal een pet op “dat 
staat gezellig en zeemansachtig”.
Er wordt een kledingcommissie 
ingesteld, bestaande uit Jan Pen, Cees 
Pepermans, Willem van Rijn en Timo 
Timmerman. Deze legt in november 
1995 twee mogelijkheden voor:
1. Spijkerbroek gecombineerd 
met een wit t-shirt c.q. blauw-wit 
gestreept t-shirt of donkerblauwe trui.
2. Om geen eenheidsworst 
te bewerkstelligen, rood of blauw 
zeiljack (hier wordt waarschijnlijk 
de kiel bedoeld) in combinatie met 
de bovengenoemde spijkerbroek en 
t-shirts. 
Op de shirts komt het embleem met 
de tekst Rumor in Casa Leiden. En, 
de kledingcommissie is van mening 
dat, indien deze voorstellen worden 
aangenomen, niemand meer kan 
optreden zonder de voorgeschreven 
kleding. 

Overval
Het eerste shirt van Rumor in Casa 
had een logo met drie walrussen, 
getekend door iemand van buiten 
het koor. Het tweede t-shirt met het 
door Frank Fortanier getekende logo 
was van slechte kwaliteit en ook de 
naam veranderde op enig moment. 
Het zat er al aan te komen, maar toen 
het moment daar was beschouwden 
de koorleden het toch als een overval. 
Tijdens de ALV van 2002, kreeg ieder lid 
van Peet van der Werf en Frits van der 
Mark een wit en een grijs t-shirt met 
een nieuw logo uitgereikt. Peet en Frits 
hadden besloten alleen mee te delen 
dat er een nieuw logo zou komen en 
het verder niet in de groep te gooien. 
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Maar mocht iemand denken dat het 
daarbij is gebleven, dan is dat een groot 
misverstand. Het bleef broeien wat de 
kleding betreft. “Als je foto’s van onze 
optredens ziet, lijkt het wel een blauwe 
muur…” Kortom, er kwam in 2016 
wederom een kledingvoorstel in de ALV 
aan de orde, waarbij het eerdere besluit 
voor een deel werd teruggedraaid. En, 
dat leidt natuurlijk weer tot gemopper 
over onze rommelige uitstraling en… 

Nou ja, het zal niet de laatste keer 
zijn dat de koorkleding een punt van 
discussie is. Zoals in december 2018, 
waar onze voorzitter moet melden: “dat 
er een zekere verwording is opgetreden 
waar het onze koorkleding betreft. 
Wellicht ten overvloede wijs ik daarom 
op de afspraken die zijn gemaakt in 
de Algemene Ledenvergadering van 11 
april 2016 en die ook zijn vastgelegd 
in artikel 4 van ons Huishoudelijk 
Reglement. 
De leden gaan tijdens een optreden 
gekleed conform de volgende 
kledingregels, op straffe van niet 
meezingen”. Tja…

In dezelfde polo hijsen
Zoals het bestuur al verwachtte, bleek ‘koorkleding’ een gevoelig 
onderwerp te zijn. Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk. 
Smaken verschillen nu eenmaal. Het was ook een illusie om met 
een voorstel te komen, waarmee iedereen helemaal tevreden zou 
zijn. Daarom vroeg de voorzitter de leden bij hun oordeel over 
koorkledingvoorstellen zich niet alleen de vraag te stellen: ‘’zou ik 
dit zelf voorgesteld hebben?’’ Maar ook de vraag: ‘’kan ik hiermee 
leven?’’ 
En dan gaat de discussie los: “Ik vind die polo getuigen van een 
verschrikkelijke truttigheid”, ‘’We lijken wel een hockeyclub” en 
“Het recht doen aan de eigenzinnigheid van het koor is iets anders 
dan iedereen in dezelfde polo te hijsen”. 
Een ander vindt het jammer dat het Fischerhemd eruit gaat. Hij 
is van mening dat, als je wat anders wilt, je de héle huidige outfit 
eruit moet gooien. Op de vraag van Ko Zonneveld wat bedoeld 
wordt met het Fischerhemd, zegt de spreker dat hij ‘’dat ding 
bedoelt dat Ko bij zijn negentigste verjaardag van het koor heeft 
gekregen en altijd bij optredens draagt’’ (zie bij ereleden).
Iemand gruwt ervan dat we straks allemaal in dezelfde polo’s 
zullen lopen: ‘’Dan zijn we net een shantykoor!’’ 
Dit was de langste behandeling van een agendapunt ooit, in 
mijn beleving. Maar ik was niet bij de discussie over de naam 
van het koor. 

Uiteindelijk wordt gekozen voor een donkerblauwe 
spijkerbroek, een polo, de schipperstrui en een Bretonse trui
Voor de leden die voor 1 januari 2012 lid waren, is er een 
overgangsperiode (lees uitstervingsbeleid voor wat betreft de 
kleding), inclusief Fischerhemd, maar dat wel met beeldmerk. 
De polo’s en badges met beeldmerk worden uit de reserves in de 
clubkas gefinancierd. 
Nog steeds zijn er koorleden die principieel weigeren de polo te 
dragen. Ofwel om de eerder genoemde truttigheid, of omdat het 
ding synthetische vezels bevat. Hoewel er intussen in een versie 
zonder die vezels is voorzien.
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door een zeer prestigieuze 
opdracht die hij heeft gekregen: 
het schrijven van muziek en 
tekst van enkele tientallen 
kinderliederen bij een nieuwe 
Bijbelvertaling in “gewone taal”. 
Deze opdracht komt van een 
samenwerkingsverband van het 
Nederlands Bijbelgenootschap 
en de Protestantse Kerk 
Nederland. 
Jan Marten verwachtte dat hij in 
deze opdracht de komende jaren 
zo veel tijd en energie zal moeten 
steken dat het, naast zijn andere 
werk als kerkmusicus, niet te 
combineren valt met zijn rol als 
dirigent van Rumor di Mare. 
Jan Marten: ”Ik heb ervoor 
gekozen om versnippering tegen 
te gaan en dan maar helemaal in 
de kerkmuziek te gaan werken. 
Het liederlijke en spontane van 
Rumor zal ik zeker missen, maar 
ik zal het elders uitdragen”.

Zoals gezegd had het koor net als Jan Marten gemengde gevoelens 
over zijn besluit. 
Aan de ene kant was er de trots dat het vakmanschap van onze 
dirigent Jan Marten breed wordt erkend en hij met deze opdracht 
in de gelegenheid werd gesteld om nog verder te groeien als 
musicus. Maar aan de andere kant was het voor het koor heel 
jammer dat Jan Marten, na meer dan zeventien jaar, Rumor di 
Mare als dirigent heeft verlaten. 
Jan Marten de Vries dirigeerde Rumor di Mare voor de laatste keer 
tijdens een optreden op 3 oktober dat jaar, ter gelegenheid van de 
viering van het Leidens Ontzet bij de historische haven aan het 
Kort Galgenwater. Jan van der Stoep zong toen met een snik in zijn 
stem het lied van Durk van Urk. Een lied dat Jan Marten zelf heeft 
geschreven.

Afscheidsfeest
Het bestuur kon aan de bak: er moest een mooi en waardig 
afscheidsfeest voor Jan Marten komen en de werving van een nieuwe 
dirigent moest worden gestart. Er werd een afscheidscommissie 
samengesteld, die er een zeer geslaagd feest van heeft gemaakt, 
waaraan ook twee zoons van Jan Marten een hilarische act van 
zeer hoog (muzikaal) niveau aan hebben geleverd. Jan Marten 
kreeg een cheque voor de aanschaf van een gitaar en een prachtig 
vriendenboek met anekdotes, een portret in aquarel en hilarische, 
maar ook ontroerende verhalen van koorleden. En Jan Marten zou 
Jan Marten niet zijn als hij geen lied voor ons zou hebben gemaakt 
‘’Het pad van een zeeman”, dat later weer tot de discussie leidde 

Dirigenten
In 1996 wil het bestuur een uitspraak 
van de ALV of zij Jan Marten mogen 
polsen of hij nog voor een jaar 
beschikbaar wil blijven. Het bestuur 
zou ‘’het groene licht toejuichen omdat 
wij nog steeds groei ervaren door de 
inspirerende wijze waarop Jan Marten 
het koor dirigeert’’.

Jan Marten de Vries
Diezelfde discussie is er ook een jaar 
later, waarvoor Jan Marten de zaal 
wordt uitgestuurd en boven in het café 
mag wachten op de uitslag. Het ene 
compliment volgt na het andere en er 
wordt instemmend besloten ook zijn 
honorarium te verhogen. Vervolgens 
verloopt de discussie en gaat het weer 
over het gebrek aan discipline binnen 
het koor, wat toch zonde is als je zo’n 
goede dirigent hebt. Ook zegt iemand 
dat hij het vervelend vindt dat er tijdens 
repetities en optredens wordt gerookt. 
Met enig gemor wordt besloten dit 
tot de pauzes te beperken. Zo gaat 
het in die vergadering nog even door, 
tot iemand zich opeens realiseert dat 
die “arme man” al die tijd in de kroeg 
boven met spanning en in onzekerheid 
op de uitslag zit te wachten. Vervolgens 
wordt Jan Marten onder luid applaus 
naar beneden gehaald.

Jan Marten is uiteindelijk tot 2011 
gebleven en het sloeg in als een bom 
toen hij te kennen gaf te willen stoppen. 
“Zonder Jan Marten géén Rumor” en “dit 
is dramatisch voor het koor”, waren de 
eerste emotionele reacties. Begrijpelijk: 
in de zeventien jaar dat Jan Marten 
Rumor di Mare leidde heeft hij een koor 
neergezet dat in binnen- en buitenland 
wordt gerespecteerd om zijn kwaliteit 
en eigenzinnige liedkeuze. 
Maar hij kreeg een prachtige kans om 
zijn talenten meer gefocust in te zetten. 
Jan Marten is niet alleen succesvol als 
dirigent van Rumor di Mare maar ook, en 
in toenemende mate, als kerkmusicus. 
Dat laatste wordt goed geïllustreerd 
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een procedure afgesproken. Ook 
werden advertenties geplaatst en 
heel veel mensen benaderd. Stapels 
sollicitatiebrieven werden doorgespit 
en uiteindelijk gesprekken gevoerd 
met drie kandidaten. Omdat we deze 
gesprekken op neutraal terrein wilden 
voeren en niet bij iemand thuis, hebben 
we zelfs nog in een klaslokaal gezeten 
van de school waar Jeroen lesgeeft. 
Als laatste hebben we proefrepetities 
georganiseerd: de deur van de Tuinzaal 
ging op slot en zingen maar. Geklop 
van koorleden die te laat waren, werd 
genegeerd. Als je te laat kwam, mocht 
je boven in de kroeg boven tot de pauze 
wachten. Eén lid had de mail daarover 
niet gelezen en is pissig naar huis 
gegaan.

Harm Huson
Op 3 november 2011 schreef het bestuur 
aan de leden: “De vlag kan uit, Harm 
Huson wordt de nieuwe dirigent van 
Zeemanskoor Rumor di Mare!”.
“Het bestuur is zeer verheugd jullie te 
kunnen informeren over het feit dat 
Harm Huson de nieuwe dirigent van 
ons koor wordt. 
De sollicitatiecommissie heeft onlangs 
het volgende advies uitgebracht:
“Horende de discussie binnen de 
sollicitatiecommissie, de opdracht van 
het Bestuur te gaan voor kwaliteit en 
de daarbij meewegende de enquête 
die is gehouden onder de leden van 
het koor, adviseren wij unaniem te 
kiezen voor Harm Huson uit Haarlem 

of het wel of niet in onze liedlijst moest worden opgenomen. 
De leden vonden het aanvankelijk minder passend binnen het 
repertoire van ons koor, maar na een interventie van Thijs Breet in 
de ALV is het toch in ons liedboek terecht gekomen en wordt het 
met veel drama door twee leden vertolkt. En het heeft een eigen 
CD van Jan Marten gehaald. 

We kregen nog een mooie mail van Jan Marten:
‘’Nog veel dank voor het cadeau dat ik kreeg bij mijn afscheid. Ik heb 
er, zoals bedoeld, afgelopen week, in de aanwezigheid van Thijs Breet, 
een mooie westerngitaar voor aangeschaft. Voor de kenners: van het 
merk Martin & Co. Voor deze gitaarbouwer van topkwaliteit mag 
dit dan een redelijk ‘eenvoudige’ gitaar zijn, voor mij is-ie eigenlijk 
veel te goed. Vergelijk het met een Jaguar of een Saab. Nu voel ik mij 
genoodzaakt om ook maar eens gitaarlessen te nemen. Die heb ik 
nog nooit gehad, dus dan moeten enkele lessen mijn spelniveau fl ink 
op kunnen krikken.
De zoektocht naar een goede gitaar duurde lang, maar ik heb 
genoeglijke uren in vele winkels besteed met mijn zoon Jelte. Ook 
bedankt dat jullie dit hebben aangezwengeld!
Hierbij heb ik mijn afscheidslied ‘’Het pad van een zeeman’’ op noten 
gezet. Ik heb nog een bovenstem toegevoegd. Met een d-fl uit is die 
door Frans te spelen. Behalve de chromatische (met halve tonen) 
loopjes bij het couplet. Die kan Martien voor zijn rekening nemen.
Het laatste refrein is meerstemmig, simpel, in tertsjes, maar 
doeltreffend’’.

Proefrepetities
Er werd een sollicitatiecommissie ingesteld met Rob Olieroock 
als voorzitter, Frits van der Mark, Jeroen Burggraaf, Jaap 
Hofman en Martien Caspers als leden en Cees Meijer werd 
secretaris zonder stemrecht… Er werd een profi el opgesteld en 
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zangers te kunnen werken en ze tot een echt ensemble te smeden. 
Het maakt me persoonlijk niet veel zo veel uit wat mensen al 
kunnen of van muziektheorie begrijpen, als ze er maar voor open 
staan om nieuwe dingen op te pikken. Rumor die Mare lijkt mij 
een hechte groep zangers, die deze ambitie hebben en toe zijn aan 
een volgende stap. Het lijkt mij een hele leuke opdracht met jullie 
die stap te komen helpen zetten”. En verder: “Omdat dit een leuke 
maar ook een tijdsintensieve bezigheid is, zou ik als koorleider ook 
op zoek gaan naar bestaande meerstemmige arrangementen. 
Voorop moet staan dat de koorleden liederen die ze al kennen 
en nieuwe stukken in meerstemmigheid leren uitvoeren op een 
manier die aansluit bij hun niveau. Ik hoop jullie interesse gewekt 
te hebben met dit verhaal. Heel graag kom ik in een proefsessie 
een keer werken met de groep!’’.

En nu hebben we Harm Huson. En met Harm zijn wij heel blij. Waar 
Jan Marten stopte is Harm verder gegaan en we zien nog steeds 
progressie bij ieder optreden.

als dirigent van Zeemanskoor Rumor di 
Mare”.

Het bestuur heeft unaniem besloten 
het advies van de sollicitatiecommissie 
op te volgen. “De penningmeester 
en de voorzitter hebben een gesprek 
gehad met Harm Huson, en er is met 
Harm overeenstemming bereikt over 
de arbeidsvoorwaarden. Hij heeft 
maandag 21 november 2011 zijn eerste 
repetitieavond. Het bestuur wenst 
jullie een inspirerende, leerzame en 
boeiende tijd met onze nieuwe dirigent 
Harm toe”. 

Het is leuk om te weten wat Harm 
onder meer in zijn sollicitatiebrief 
schreef:
“Al sinds enige tijd is het een grote 
wens van me om met een grote groep 
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de opslag van de geluidsapparatuur en 
allerhande andere zooi. Dat was heel 
praktisch en we hebben er nooit wat 
voor hoeven te betalen. (Overigens 
hebben we bij de huidige uitbaters een 
volledig nieuwe kast mogen timmeren) 
Sleutels voor de toegang buiten de 
openingstijden waren nooit een 
probleem. Een openbare repetitie 
of feest en dan zelf drank verkopen. 
Anderen lukte dat niet, maar voor Jan 
lag het wat anders, bij Rumor kon het 
gewoon en verdiende de vereniging er 
nog wat aan.
Dat was voor het toenmalige bestuur 
de reden om Jan het wel verdiende 
erelidmaatschap te verlenen. 

Peet van der Werf
Zitten er ook zeelui op ons 
zeemanskoor? Jazeker, een aantal oud-
marinemensen en een koorlid dat op de 
Koopvaardij heeft gevaren. Ik durf hier 
nauwelijks te schrijven dat er ook nog 
een aantal zeezeilers is, want wij tellen 
in de ogen van die mannen natuurlijk 
niet mee. 
En er is nog een ex-zeeman ex-lid, een 
heel herkenbare: Peet van der Werf 
natuurlijk! Hij startte zijn nautische 
loopbaan als koksmaat. Matroos zat 
er niet in met zijn bril. Later werd 
hij tweede kok/bakker en stond hij 
iedere ochtend in alle vroegte brood te 
kneden.
Op een gegeven moment sloeg aan 
boord de verveling toe. Hij had alle 

Ereleden
Ko Zonneveld
Ko Zonneveld werd op 2 november 2009 benoemd tot erelid van 
ons koor. Niet alleen omdat hij toen 90 jaar werd en één van 
de leden van het eerste uur is. Ook niet omdat hij sinds jaar en 
dag na afloop van de ALV het bestuur bedankt voor de geleverde 
inspanningen, waaraan hij regelmatig vilein toevoegt dat hij ook 
niet anders van ze verwacht, nee eist! Maar vooral omdat hij één 
van de meest trouwe leden is. Van het koor krijgt hij het echte 
Fisherhemd, dat pas na het laatste kledingbesluit weer officieel 
mag worden gedragen, hoewel hij als oudgediende dispensatie 
had. Van Nico Volker krijgt hij de fles waarover hij zo smartvol weet 
te zingen. Nico heeft de liedtekst erin gestopt, voor het geval Ko 
deze kwijt mocht raken.

Frits van der Mark
Ook Frits der Mark is erelid van ons koor. In 2010 nam hij 
afscheid als voorzitter. Hij vervulde ook functies als secretaris, als 
boekingenman en is lid van de muziekcommissie. Frits was en 
is altijd een gedreven koorlid en was ook jarenlang het ‘gezicht’ 
van Rumor di Mare. In zijn rol als boekingenman heeft Frits veel 
bijzondere optreden binnengehaald. Zijn netwerk in het wereldje 
is dan ook heel groot, zoals we ook weer met de organisatie van 
onze festivals “Naar Zee, Naar Zee!” hebben ervaren. Frits was 
ook een drijvende kracht bij de productie van de drie CD’s, die ons 
koor heeft uitgebracht en als je goed luistert, kun je zijn sonore 
stemgeluid altijd weer herkennen.

Jan van der Stoep
Jan van der Stoep is helaas overleden, maar behoorde tot de eerste 
leden van de club. Hoe mooi kon je het krijgen? De cafébaas deed 
zelf mee! Handig, zo’n kort lijntje om van alles te kunnen regelen. 
In de kelder van de kroeg een eigen kast te mogen bouwen voor 
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ISSA/ShantyNederland
Zeemanskoor Rumor di Mare wilde zich associëren met andere 
koren en werd lid van de ISSA, de International Shanty and Seasong 
Association. Niet onlogisch, want samen sta je sterk en het kan op 
allerlei gebied voordeel opleveren. ISSA had als doelstelling het 
behoud van shanties en zeemansliederen als cultureel erfgoed, 
onderlinge steun, samenwerking en uitwisseling van informatie 
en kennis. In 1996 bracht Frits een oriënterend bezoek aan een 
ledenvergadering om te kijken of het voor Rumor in Casa de 
moeite loonde om lid te worden. We gingen dan ook trouw naar 
de ledenvergaderingen. Het duurde niet lang of de frustratie sloeg 
toe, omdat het veelal Duitse bestuur op z’n zachtst gezegd nogal 
dominant de dienst probeerde uit te maken. Al snel werd besloten 
een Nederlandse afdeling op te zetten om meer zelfstandigheid 
te krijgen. Duitsland wilde echter geen contributiegeld afstaan, 
waarna ShantyNederland is opgestart en de banden met de ISSA 
werden verbroken. En, over ShantyNederland kunnen we kort zijn: 
een geweldige club waar we heel veel aan hebben!

Act of Mutiny
Het staat de bestuursleden uit die tijd nog bij als de dag van 
gisteren. Na afl oop van de bestuursvergadering van 23 september 
2008 zitten ze nog even gezellig met een glas wijn na te praten. 
Het is al bijna middernacht als Leo van der Ark ineens met het 
verhaal komt dat zes leden van Rumor een eigen zanggroepje 
hebben gevormd. Namelijk hijzelf, René Lignac, Jeroen Burggraaf, 
Frans Baars, Herman Hol en Frits van der Mark.
Hij vertelt dat dit groepje eenmaal in de veertien bij elkaar komt 
om te zingen en te spelen. Wel met een ander repertoire dan 
Rumor heeft. Leo sloot niet uit dat dit gezelschap in de toekomst 
onder de naam Sixpack ook zou gaan optreden. Flabbergasted, 
totale verbijstering… Het was intussen te laat om er nog over te 
discussiëren, maar het gezelschap ging met gemengde gevoelens 
uiteen. Frits zei nog wel dat hij er persoonlijk voor zou waken dat 
er geen afscheiding zou ontstaan.
Eén van de aanwezige bestuursleden schrijft, dat hij die nacht niet 

boeken gelezen, aan dek menig 
wedstrijdje gebokst en veel geld 
verloren met pokeren.
Hij kwam met een ouwe matroos 
in contact met wie hij het goed kon 
vinden. Die zette Peets eerste tatoeage, 
met een speld in een kurk. Er zouden 
er nog vele volgen, waarvan de meeste 
van zijn eigen hand. Net als de zee 
hadden ook tattoos van jongsaf zijn 
belangstelling.
Jaren later ontpopte deze zeeman zich 
binnen onze club al snel als een vaardig 
bestuurder. Niet te veel geouwehoer, 
maar aan de bak. Met oog voor detail 
werd alles geregeld en liep het binnen 
de club (met hulp van zijn Korrie voor 
het grootboek) jarenlang op rolletjes. 
Helaas moest hij het vanwege zijn 
gezondheid rustiger aan gaan doen. Als 
dank voor zijn grote inzet werd Peet in 
2008 benoemd tot Lid van Verdienste.

En, voor wie het niet weet: Peet kreeg 
in een oriëntatiejaar van de middelbare 
school nog lessen metaalbewerken van 
onze eigen Ko Zonneveld. ‘’Dat zag ik 
niet zitten, die man was verschrikkelijk 
streng en je kreeg vuile klauwen van 
die ijzerwaren”, zegt Peet daarvan.



21

mondelinge aanmaningen, volgde er 
eerst nog een begripvol briefje. Maar 
gaandeweg komen er dreigementen 
met royering. “Het spijt mij je te 
moeten mededelen, dat het bestuur 
heeft besloten de uitzonderingssituatie 
die voor jou geldt te beëindigen. 
Je voldoet niet aan de afspraak je 
contributie maandelijks te betalen, 
ondanks herhaalde verzoeken. De 
penningmeester wordt hierdoor 
onevenwichtig belast met de inning 
van jouw contributie”. 
En dan natuurlijk ook de antwoorden. 
Op bovenstaande brief: “Na het in mijn 
ogen wat onvriendelijke bericht, ben ik, 
alle mogelijkheden op een rijtje gezet 
hebbende, tot de conclusie gekomen 
mijn lidmaatschap met pijn in hart op 
te moeten zeggen”.

En nog een andere reactie op een 
aanmaning, van iemand die ik enig 
gevoel voor mooi taalgebruik niet kan 
ontzeggen: “Rauw op mijn dak: een 
brief van het bestuur waarin ik tot 
wanbetaler werd bestempeld. OK, ik 
had geen overschrijvingskaart voor 
guldens meer moeten gebruiken. Maar 
die voor euro’s ben ik kwijt. We zijn niet 
allemaal perfect. Het zal wel de huidige 
no nonsenspolitiek zijn, die bij dit 

heeft geslapen. De dag na deze vergadering is er weer gesproken 
over deze ‘kwestie’. Want wat als Rumor en die nieuwe groep 
samen zouden moeten optreden? Dat zou elkaar toch bijten. En 
hoe wordt de relatie met het Klein Koor dat Rumor al vaak inzet? Er 
wordt besloten dat de discussie ‘niet wordt genotuleerd’. Wel wordt 
opgeschreven dat de meningen over dit onderwerp indringend en 
open zijn uitgewisseld. Over en weer zijn gevoelens uitgesproken. 
Dit heeft de zaak wel verhelderd. 

De eindconclusie van de discussie was dat wat leden in hun vrije 
tijd doen, een privézaak is. 
Sixpack wordt Act of Mutiny en de rest is geschiedenis en laat 
vooral zien dat onze vereniging geen probleem heeft met dit 
soort ontwikkelingen. Sterker nog, de leden zijn voor een deel nog 
gewoon lid van ons koor en we hebben ook nog eens samen een 
paar mooie festivals ‘Naar Zee, Naar Zee!’ georganiseerd.

Aanmaningen zijn van alle 
tijden
Het archief van Rumor zit vol correspondentie over 
betalingsachterstanden van leden. Ook lees je regelmatig dat het 
bestuur mensen achter de vodden zat, omdat deze zelden of nooit 
kwamen opdagen. Vooral de penningmeester had hier een dagtaak 
aan. Inmiddels niet meer, hoop ik voor de huidige functionaris. 
Aanvankelijk werden de wanbetalers tijdens de repetities 
publiekelijk aangesproken, totdat Gijs Geertzen aangaf dat hij het 
vervelend vond als er zo met leden werd omgegaan. Hij wilde niet 
weten wie er niet goed van betalen was. 
Daarna werd het anders aangepakt. Na kennelijk nogal wat 
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Festivals
In 2011 kwam Jeroen Burggraaf bij toenmalig Rumorvoorzitter 
Thijs Breet met het idee, samen met Act of Mutiny, in de zomer 
van 2012 een festival te organiseren. Thijs besprak dat in het 
bestuur van Rumor di Mare, dat meteen enthousiast was. Er werd 
een Festivalcommissie gevormd, bestaande uit Frits van der Mark, 
Jeroen Burggraaf en, namens het bestuur van Rumor, Cees Meijer. 
Vervolgens schreef ene Cees Meijer van het bestuur van Rumor 
een opdracht aan ene Cees Meijer van de festivalcommissie die in 
het kort op het volgende neerkomt:

 “Wij verlenen jullie graag de opdracht tot het organiseren van 
een festival voor Zeemanskoor Rumor di Mare en Act of Mutiny 
en vragen jullie daarbij rekening te houden met de volgende 
uitgangspunten:

Het festival wordt gehouden in Leiden.
De koorleden van Act of Mutiny en Rumor di Mare en hun familie 
en vrienden ontlenen zelf veel plezier aan het festival en het draagt 
bij aan de trots op onze prestaties.

Met het festival promoten wij onze koren, maar helpen ook Leiden 
cultureel gezien op de kaart te zetten. Het festival is bedoeld voor 
liefhebbers van folk- en shantymuziek. Maar met het festival willen 
wij ook het (Leidse) publiek op een verrassende wijze kennis laten 
maken met maritieme muziek. Daarmee brengen we ook nog 
eens het maritieme verleden van de stad over het voetlicht. Verder 
vinden wij het belangrijk dat het festival een educatief element in 
zich heeft. 

Het festival is zowel cultureel als muzikaal van een hoog niveau”.

 Dan weet zo’n festivalcommissie nog niet helemaal waar ze aan 
begint. Eerst moest er natuurlijk geld binnen komen, want Rumor 

tijdsgewricht hoort. Evenwel, ik kan niet 
zeggen dat ik daarvan gecharmeerd 
ben. Ik ben een persoonlijke benadering 
gewend en niet deze star-formeel-
bureaucratisch ja, schier autoritaire 
aanpak. Of word ik nu wegens kritiek 
op de leiding uit de partij gezet? Ik 
heb betaald, maar stel (emotioneel 
nog steeds behoorlijk aangedaan) een 
afkoelingsperiode voor tot de volgende 
repetitie. U zult mijn persoontje dan 
ook bij de eerstvolgende optredens 
moeten missen...” 

Toch nog bestuurslid geworden
Ook waren er prachtige brieven aan 
lieden die vrijwel nooit op kwamen 
dagen. ”Het stoorde ons dat je het 
afgelopen jaar zo weinig aanwezig bent 
geweest bij optredens en repetities. 
Bovendien meldde je je zelden af. Op 
deze wijze heeft een lidmaatschap 
geen zin omdat je je het repertoire niet 
eigen kunt maken. Daarom hebben 
wij royement overwogen”. Maar 
dit lid krijgt nog een kans, nadat hij 
beterschap heeft beloofd. Ik weet niet 
hoelang hij het nog heeft volgehouden, 
want zijn naam komt niet meer voor op 
onze ledenlijst.
Met een ander lid is afgesproken dat 
hij nog een kans krijgt en dat er voor 
het eind van het jaar wordt besloten 
of hij lid mag blijven. Kennelijk is dat 
goed gekomen, want hij heeft het nog 
tot bestuurslid gebracht. Een rol die 
hij kort vervulde. Wie dat was, zeg ik 
natuurlijk niet: dat is het ‘geheim van 
De Burcht’.
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groepen en verschillende vormen van 
zeemansmuziek. Het is mooi dat het 
festival zich niet alleen lijkt te richten 
op liefhebbers van shantymuziek, maar 
‘in the fl ow’ een heel breed publiek 
blijkt te boeien.
In het kader van de festivals 
organiseerden we ook literaire 
lezingen, bijvoorbeeld samen met de 
Historische Vereniging Oud Leiden, 
die op veel enthousiasme mochten 
rekenen. Verder hadden we open podia, 
die we sinds kort café Rumor noemen. 
Deze trokken musici met verschillende 
muziekstijlen en onverwachte 
invalshoeken. Maar het ging wel altijd 
over de zee, weemoed en verlangen.
We hebben veel publiciteit gehad, 
binnen en buiten onze regio, met 
zelfs drie live-optredens in regionale 
radiostudio’s en ook een interview voor 
de nationale publieke omroep. 

De festivals ‘Naar Zee, Naar Zee!’ 
waren steeds weer een groot succes 

en Act zijn zo arm als de ratten in een scheepsruim. John Schuijt 
en Rob Olieroock benaderden sponsors. De commissie schreef 
plannen van aanpak, maakte draaiboeken en er werd een optie 
genomen op groepen in binnen- en buitenland. En niet te vergeten, 
er moest worden gedeald met de organisatie van de Leidse 
orgeldagen: want wie mocht op welk moment aan welke zijde van 
de Hooglandse kerkmuur lawaai maken. Uiteindelijk leverden de 
festivals heel veel maanden werk op. Eerst voor de commissie en 
later ook voor heel veel koorleden, die op verschillende manieren 
hebben bijgedragen.

Voor het zevende jaar Sea Folk & Shantyfestival ‘Naar Zee, Naar 
Zee!’

Naar ik hoop, hebben jullie de festivals “Naar Zee, Naar Zee !” nog 
in dierbare herinnering. Aanvankelijk organiseerden we ze samen 
met Act of Mutiny, later alleen en in 2018, voorlopig eenmalig, met 
Sail Leiden. Ze waren alle zeven goed! 

Alle openingen werden beurtelings zingend verricht door een 
enthousiaste burgemeester of achtereenvolgens door drie 
‘wethouders Cultuur van dienst’.
Bij elkaar hebben in die zeven jaren duizenden mensen bij de 
verschillende podia rond de Burcht en Hooglandse kerk in Leiden 
kunnen genieten van de optredens van binnen- en buitenlandse 
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Krachtig ritme, naast verlangen en smart
In 2002 organiseerden we een middag in de Tuinzaal van Sociëteit 
de Burcht. Naast ons eigen koor zongen daar de shantymen Nelson’s 
Blood uit IJmuiden En Er Welt een Traan zorgde voor het onmisbare 
vrouwelijke element met smartlappen over het afscheid van de 
zeeman of het droeve lot van de tevergeefs wachtende geliefde. 
En, er is ook hier niets nieuws onder de zon. Ik trof een behoorlijk 
indringende oproep van het bestuur aan de leden om fors meer in 
te zetten op de kaartverkoop. “Jullie schamen je toch niet voor je 
eigen koor?’’.

U hoort van ons
In februari van 2003 schreef het bestuur van Rumor in een brief 
aan de 3 Octobervereniging dat op het 3 oktoberfeest van 1999 
het meerdaagse Tunafestival met binnen- en buitenlandse 
groepen in het Anthonius Zalencentrum zo’n succes was. Rumor 
stelt vervolgens voor om in oktober van 2003 samen met de 3 
Octobervereniging een shanty- en Zeemansliederenfestival te 
organiseren.
Pas op 21 augustus komt het antwoord. De 3 Octobervereniging laat 
weten van het aanbod geen gebruik te zullen maken. Maar “mocht 
er volgend jaar binnen de 3 Octobervereniging belangstelling 
bestaan, dan zou men contact opnemen”. Het enthousiasme spat 
van dat antwoord af… Tot op heden is die belangstelling er niet 
geweest. Maar we mochten wel een aantal keren in de optocht 
zingen en we bouwen intussen een traditie op met optredens 
tijdens 3 oktober bij de historische haven aan het Leidse Kort 
Galgewater (zie ook bij de bijzondere optredens)

en ook onze gasten hebben het 
altijd plezierig gevonden om in mooi 
deel van historisch Leiden voor een 
enthousiast publiek op te treden. En 
dat straalt natuurlijk op ons af, als Leids 
zeemanskoor Rumor di Mare.

Al eerder een festival
Het initiatief om een festival te 
organiseren is al eens eerder genomen. 
In 1997 was er een middag in het 
Anthonius Zalencentrum aan de 
Lange Mare in Leiden. Als gastgroep 
was Stormalong John uit Liverpool 
aanwezig. Verder traden daar de 
Viswijven en Rumor op. In 2001 
organiseerde Rumor di Mare een 
festival in het Leids Volkshuis aan de 
Apothekersdijk. Het “Eerste Leidse 
Zeemansliederenfestival” genoemd. En 
er waren niet de eerste de beste groepen 
bij: Dave Webber & Anni Festiman uit 
de UK, Johnny Collins, ook uit de UK. Les 
Souillés de Fond de Cale uit Frankrijk. 
Het Viswijvenkoor trad op en natuurlijk 
Rumor zelf. De toegangsprijzen logen 
er niet om. Je betaalde 15 gulden voor 
een staanplaats en 20 gulden als je 
wilde zitten.
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Niet zingen wel dichten
Tijdens het 15 jarig jubileum vertelde 
Egon Snelders heel eerlijk dat hij niet 
zo goed kan zingen. Maar hij wilde 
toch graag iets bijdragen aan het 
jubileumfeest. En omdat hij dat weer 
wel kan, had hij een gedicht geschreven. 


 
je hoort hier nog de echo van de zee
tegen de walkant van de grachten

het neemt je mee naar de stormen 
van weleer, naar het lange wachten
op de goede wind

het geluid van de golven
weerkaatst tegen de trage stroom
van het verzwakte tij

hier, in deze stad herleeft
het lied van het water in de zang 
van grijze mannen, oude wolven
met stemmen van herinnering
de haven trilt van afscheid
op de kade klinkt een enkele lach
als om de angst te verdrijven
voor wat de zee in petto heeft

de mannen gaan aan boord 
en neuriën zacht de wijs 
van een of ander zeemanslied
over een behouden terugkeer,
het weerzien met vrouw en kind

maar geen lied kan het gevoel 
beschrijven van de vrees die altijd
meevaart met het schip


 

Jubilea koor
 
Jubileum 2005
Ter gelegenheid van het tweede lustrum, dat we een jaar te laat 
vierden, presenteerde ons koor een tweede CD op de Burchtheuvel. 
Het Leids Nieuwsblad zegt dat er ‘’honderden enthousiaste 
toehoorders getuige waren van de presentatie’’ en dat het een 
zeer geanimeerde bijeenkomst was. Met het aanbieden van de CD 
aan Geelkerken en Linskens Advocaten werden ook alle jongens 
herdacht die in het verleden op de Leidse Kweekschool voor de 
Zeevaart tot matroos werden opgeleid. Na hun opleiding traden 
zij veelal in dienst van de marine en bleven de vrouwen eenzaam 
achter en hadden het vaak niet gemakkelijk. Als gastkoor zong de 
vrouwensmartlappengroep Er welt een traan over dat deel van het 
zeemansleven.

Jubileum 2009
Op zaterdag 16 mei 2010, we waren weer wat laat, vierde ons 
zeemanskoor Rumor di Mare ook weer op de Leidse Burchtheuvel 
zijn vijftienjarig bestaan. 
Maar voordat we het feestje mochten vieren, moest er natuurlijk 
een nieuwe CD worden gemaakt. 
Onze gastkoren mochten eerst beurtelings een rondje door 
de Leidse grachten varen. Leuk voor die mensen die een verre 
reis voor ons hadden gemaakt, maar ook leuk voor de promotie 
van onze festiviteiten op de Burchtheuvel die middag. Zelfs de 
bekendste Leienaar Peter Labruyere was jaloers op deze bijdrage 
aan de Leiden-promoting. Hij zei het niet, maar je zag het hem 
denken toen wij hem hielpen een vuilniszak uit z’n vastgelopen 
boegschroef te halen. Later heeft hij nog een editie van het festival 
‘Naar Zee, Naar Zee! zingend geopend.

Leidens wethouder van Cultuur, Werk en Inkomen nam onze derde 
CD in ontvangst. Nou ja in ontvangst. Daarmee doe je hem te kort. 
Jan-Jaap de Haan stal onze show. Met verve en talent pakte hij de 
rol van voorzanger en zong een overtuigende partij zeemansleed 
mee. Hulde! Er werd gefl uisterd dat hij maar lid van Rumor moest 
worden, mocht hij een volgende ronde als wethouder buiten de 
boot vallen. ”Dat nette leren we hem wel af. Binnen de kortste 
keren zingt ‘ie met een stem vol whisky, zware shag en heimwee 
en doet ie die stropdas af”. Het is er nog niet van gekomen.

Jubileum 2014
We bestonden twintig jaar en er werd uiteraard een 
lustrumcommissie ingesteld, bestaande uit John Schuijt, Frank 
Braakman, Jack Vlieland en Hans Godlieb. Zij besloten de viering 
van het vierde lustrum eens over een andere boeg te gooien.  Er 
moest voor de eigen leden natuurlijk wel iets feestelijks gebeuren 
- zij het low-budget - bijvoorbeeld een, hapje plus drankje plus 
entertainment, maar daarnaast moest de nadruk vooral liggen op 
externe activiteiten. 
De commissie, had namelijk bedacht dat Rumor het eerste 
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sporen die zitten te wachten op geheel gratis aangeboden vertier, 
maar dat viel nog knap tegen. 
De gemeente Leiden vond het een heel mooi gebaar van Rumor 
en bracht de commissie in contact met ambtenaren die bekend 
waren met achterstandsgebieden. Deze vonden het op hun beurt 
ook een heel mooi gebaar en zouden de commissie wel verder 
helpen. Helaas! Het ambtelijke pad tussen het kastje en de muur 
werd vele malen en zonder succes afgelegd en de van naam 
bekende officiële organisaties bleken geen tijd voor- of zin in het 
gratis jubileumaanbod te hebben. 
De commissie besloot toen om de particuliere sector maar te 
benaderen en al snel werden mensen gevonden die het voorstel 
wèl enthousiast en zonder mitsen en maren omarmden.
Zo werd uiteindelijk een viertal gratis optredens verzorgd. Het 
waren optredens met een warm karakter, waarop met gepaste 
trots kan worden teruggekeken.

Jubileum 2019
En het jubileum in 2019. Daar mag mijn opvolger over schrijven. 
Ik kan hier al wel zeggen dat we goed hebben gekeken naar 2014 
en ook nu weer optredens verzorgen voor mensen die wel eens uit 
de dagelijkse sleur mogen komen, maar daar het geld niet voor 
hebben. Want ‘Wie jarig is trakteert…’

levenslicht zag in Leiden en dat het 
koor daar is opgegroeid en uitgegroeid 
en er door de jaren heen met de stad 
en bewoners een band is ontstaan. 
Vandaar de gedachte om eens iets weg 
te geven aan de bewoners, namelijk 
gratis optredens.

In het bijzonder is toen gedacht 
aan bewoners en groeperingen, die 
bijna altijd buiten de boot vallen 
of waaraan gewoon voorbij wordt 
gegaan. De lustrumcommissie richtte 
zich daarom op hulpbehoevenden, 
achterstandsgroepen en kansarmen, 
zoals daklozen en verslaafden. Maar 
speciaal  op al die vrijwilligers en 
medewerkers, helpers, verplegenden 
en verzorgers, kortom allen die zich 
opwerpen voor hulpbehoevende 
Leidenaren. Vandaar het motto van de 
externe lustrumviering  Rumor di Mare 
zingt in & voor Leiden.

Nu zou je denken dat het vrij eenvoudig 
is om achterstandsgroepen op te 
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CD ’s
Rumor di Mare heeft drie CD’s 
gemaakt. Niet helemaal toevallig 
allemaal ter gelegenheid van een 
jubileum.

• 1e in 1999 Zeeliederen geheten, met 
op de achterzijde van het bijgesloten 
boekje: ‘’Rumor di Mare krijgt met 
opgewekte liederen keer op keer een 
warm onthaal’’.

• 2e in 2005 Uit alle windstreken 
Het eerste exemplaar werd op de 
Burchtheuvel door Frits uitgereikt 
aan een door René Lignac geregelde 
delegatie van Geelkerken & Linskens 
Advocaten. Ach, je moet je sponsors 
soms een beetje in de watten leggen. 

• 3e in 2010 Uit alle windstreken 2 
Ook hier werd het eerste exemplaar 
op de Burchtheuvel uitgereikt. Maar 
nu aan Leidens wethouder Jan Jaap de 
Haan.

Lief en leed
Dat ons koor niet alleen verenigings- en zangplezier levert, blijkt 
wel uit het verhaal van een koorlid dat jaren geleden lid werd, nadat 
hij kort tevoren zijn vrouw was verloren. Hij werd lid op advies van 
zijn huisarts en volgens een goede kennis van hem moest hij wat 
gaan doen “om zijn poten er weer onder te krijgen”. Hij kwam bij 
Rumor, vertelt hij, gaf wat handen weg en proefde een goede sfeer 
en hij is tot de dag van vandaag gebleven. “Mannen onder elkaar”, 
zegt hij. “Lui die zich over je ontfermen. Je krijgt een liedboek in je 
handen gedrukt en wordt gevraagd er tussen komen te staan. Niet 
geregeld, maar wel plezierig”. 

Een ander lid van Rumor kocht een motorboot toen hij hoorde dat 
hij darmkanker had. Hij noemde deze schuit de Flylân. Hij wilde 
niet op het eind wachten, maar nog iets doen wat hij al heel lang 
wilde: een reis met zijn boot door de Franse binnenwateren. Hij is 
nu jaren verder en vaart nog steeds. Wij als Rumorleden hebben zijn 
tochten nauwgezet gevolgd, via zijn verhalen in de Scheepspost: 
Tour de France. Hij heeft er ook een boek over geschreven (K)
anker los. Een boek over varen in Frankrijk en het ziekteproces. En 
wie zongen er bij de overhandiging van het boek aan het hoofd 
Patiëntenzorg van het Diaconessenziekenhuis in Leiden? Ja, leden 
van Rumor natuurlijk.

We zijn als Rumor di Mare een wat gemêleerd gezelschap, om 
het maar voorzichtig uit te drukken. Maar we hebben gek genoeg 
vrijwel allemaal wel wat met elkaar. We lopen onze zieke leden 
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Bijzondere optredens
Ja, wat zijn bijzondere optredens. Dat is erg subjectief natuurlijk. 
Hadden we in Appingedam tijdens Bie Daip al een primeur door 
met het carillon mee te zingen. Tijdens Leidens ontzet maakten 
we het nog veel gekker. Op 3 oktober zongen we zelfs vanaf de 
transen naast het carillon van de stadhuistoren. Sindsdien is een 
aantal koorleden vaste klant bij de audicien, wordt beweerd. Drie 
oktober is altijd bijzonder: het zingen bij het uitdelen van haring 
en wittebrood. Natuurlijk onze succesvolle optredens bij de 
Historische haven aan het Kort Galgewater en de hutspot die we 
daar krijgen. Het is voor een Leids koor uiteraard leuk om zingend 
mee te doen met de optocht, zoals we in 2014 als matrozen in een 
heuse walvis hebben gedaan. We voelden ons allemaal een beetje 
Jonas. 

Dat Rumor van vele markten thuis is, bleek wel toen we in 2018 
als zingende geuzen de stad in zijn gevaren. Als Geus hadden we 
ons vooral getraind in ‘boeh’ roepen, boos kijken en soms heel 
vals zingen. Maar de Spanjaarden gingen er wel voor op de loop. 
Althans we zijn ze, buiten een enkele restauranthouder, in Leiden 
niet meer tegengekomen.
Na de geuzenintocht openden de deuren van de Waag en begon 
de inschrijving voor Haring en Wittebrood en de Hutspotmaaltijd. 
De opkomst was massaal, vertelde de 3 October Vereeniging. Op 3 

na en letten er soms ook op of het wel 
goed met iemand gaat. Iedereen krijgt 
een verjaardagskaart en als je ziek bent, 
heeft de postbode niet genoeg aan je 
brievenbus, omdat je van alle leden wel 
een brief of kaartje krijgt.

Vrienden verliezen
Op de meest droevige momenten 
blijken onze koorleden op hun geheel 
eigen wijze steun te verlenen. Zo 
zongen we bij de uitvaart van onze 
(oud)koorleden Tjerk Visser, Gerard 
Turk, Jan van der Stoep, Piet Levahrt, 
Nanko van Kampen en Arie Beusekom: 
als laatste groet van ons koor. Na het 
overlijden van Jan en Piet zijn we met 
vrijwel het hele koor samengekomen 
in het grand café De Burcht. Om 
herinneringen te delen, er voor elkaar 
te zijn, om op hen te drinken en voor 
hen te zingen. Het was mooi om onze 
verbondenheid te voelen: de hechtheid 
van ons koor.
Zowel Jan, Piet als Arie hebben we 
zingend per boot overgebracht naar 
de begraafplaats en crematorium 
Rhijnhof. Dat was indrukwekkend en 
iets wat de meesten van ons altijd zal 
bijblijven.

Maar gelukkig waren we er ook op 
vrolijke momenten bij en hebben we 
al menig verjaardag van een koorlid 
opgeluisterd. En, het feestvarken van 
zijn bier en wijn verlost. Zo zongen 
we bijvoorbeeld ook bij Gerard, waar 
we een verrassingsoptreden hadden 
ter gelegenheid van zijn 40- jarig 
huwelijk dat zijn vrouw Gerda had 
geregeld. Een ander voorbeeld, we 
waren ook te gast op “een avond vol 
nostalgie en plezier’’ ter gelegenheid 
van de huwelijksfeesten van Koos en 
Jacqueline Selier en van Jaap en Els 
Hofman. Of tijdens een receptie van 
een Rumorlid, ter gelegenheid van 
het afscheid van zijn werkgever. “Als ik 
het tevoren had geweten, had ik me 
ziek gemeld. Gelukkig heb ik het niet 
tevoren geweten”, zei hij daarvan.
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Bremen-Vegesack en de Tag der 
Chany Chöre in het Nordseeheilbad 
Cuxhaven. Die laatste is door onze 
Duitse groupie Connie Beckmann voor 
ons binnengehaald. 

Cuxhaven was er een prachtig 
buitenpodium, maar ’s avonds waren 
er ook optredens in zo’n enorme zaal 
die je op televisie wel van Duitse 
carnavalvieringen ziet: allemaal tafels 
met stijve groepen mensen met 
bierpullen er omheen. 

En natuurlijk was er Torun�!

oktober werden 33.018 haringen uitgedeeld en op 2 oktober zorgde 
de vereniging voor 7.748 hutspotmaaltijden!

Maar ook de optredens op Bie Daip, Oudewater, Wijk bij Duurstede, 
Enkhuizen, Rotterdam, Hoorn, en Gouda waren altijd weer sfeervol 
en van een goede kwaliteit. Er gaat een verhaal dat we in Hoorn 
meededen zonder te weten dat dit een competitie betrof. ‘’Dat 
hoorden we pas toen we de eerste prijs kregen’’. 
En,  ik moet de offi ciële herdenking van de buskruitramp in 
Leiden niet vergeten, waar Jan Marten speciaal een lied voor had 
geschreven Zang bij den ramp te Leijden. Tijdens de receptie na 
afl oop hebben we ons hele rampenrepertoire uit de kast getrokken: 
Three score and ten, Pytoria, enz.

En de optredens over de grens waren uiteraard bijzonder: de 
festivals in Blankenberge en Oostende, het maritiem festival 

 “Hallo Jack, 
Ich war gerade über deine E-Mail van damals ‘gestolpert’ und möchte dich bei dieser Gelegenheid
Persönlich herzlich DANKESCHON sagen für deine Worte während eures Auftrittes in Cuxhaven. Sie kamen so 
überraschend und gingen mir so an Herz dass die Freudentränen spontan kullerten.... 
Wie du weiBt, war ich sehr traurig, dass ich nicht bei euch sein konnte… Und so weiter….

Mit ganz herzlichen Grüssen aus Oldenburg an alle Rumorianer!”
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Peet en Tattoo Dzien Zamknicty
De reis naar Torun, de zusterstad van 
Leiden in Polen, zal niemand meer 
vergeten die daar bij is geweest. 
En dan te bedenken dat deze trip 
is voortgekomen uit een beetje 
kinnesinne met het Warmonder 
Schippertjeskoor. We traden op 
in Warmond en die Schippertjes 
schepten op dat zij in Frankrijk bij 
een zustergemeente van Warmond 
zouden optreden. “Dat kunnen wij 
ook”, zeiden Peet en Frits tegen 
elkaar en regelden met de mensen 
van de Stedenband van de gemeente 
Leiden dat Rumor naar Torun in 
Polen kon. 
Na een vreselijke busrit van twintig 
uur plus twee uur vertraging 
vanwege een aanrijding, kwam ons 
gezelschap in het hotel in Torun 
aan. Al diezelfde avond waren we 
daar Nico kwijt, die wonder boven 
wonder uit zich zelf weer kwam 
opdagen. Het eerste optreden 
was in een keldergewelf waar de 
meiden binnen de kortste keren 
op de tafels stonden. Ons koor was 
nog lang niet zo goed als nu, maar 
we wisten de boel wel aan de gang 
te krijgen. Dat komt ook omdat de 
jeugd daar erg gecharmeerd is van 

zeemansliederen. Gezellig dat het daar was! 
Volgens velen, op de busreis na, de meest 
geslaagde onderneming ooit. Er waren naast 
twee georganiseerde optredens, vier spontane 
optredens voor een niets vermoedend Pools 
kroegpubliek, dat aangenaam verrast was. Er 
waren aankondigingen van onze optredens op 
affiches van heel groot formaat in het centrum 
van Torun en we kregen een verslagje in de 
lokale krant. Verder een leuk contact met ‘Stary 
Brik’, de zeer muzikale lokale shantyzangers. 
Kortom, een niet vergeten ervaring! Dat alles 
betekende bovendien een versteviging van de 
onderlinge banden binnen onze eigen koor. 
Twee uur voor vertrek naar Nederland heeft 
Peet van der Werf er nog het stadswapen van Torun in zijn arm 
laten prikken. Daar had Tattoo Dzien Zamknicty eigenlijk drie uur 
voor nodig, maar Peet nam genoegen met de twee uur-versie. 
Het halve koor hing tegen de ramen van de tattooshop toen het 
gebeurde. Als je het wil zien, moet je zoeken tussen de tientallen 
andere tattoos op zijn lijf.
Overigens is deze Polentrip gesponsord door Het Bloemenbureau 
waar Peet ooit werkte. Als tegenprestatie moeten we daar nog 
altijd een optreden verzorgen.

Nu noem ik wel al die optredens die groots waren en waar wij 
zelf van hebben genoten. Maar we hebben ook veel ‘’sociale’’ 
optredens verzorgd, waarmee we heel mensen een groot plezier 
hebben gedaan en waar we, op een andere manier, ook weer 
veel voldoening van hadden. Bijvoorbeeld de vele optredens in 
verzorgingstehuizen of die in Endegeest en dan dit jaar weer de 
sociale optredens in het kader van ons jubileum,.

De dames van De Kaapstander, (een groep uit Oudewater) zorgen voor een passende side-act in Appingedam, wanneer wij het 
lied ‘Katendrecht’ zingen ....
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bestaat uit Harm Huson, Martien Caspers, Frank Fortanier, 
Maarten Beukenhorst, Douwe van Houte en Frits van der Mark. Zij 
beoordeelt wat er wel of niet op ons repertoire komt en wanneer 
wat wordt gerepeteerd. Ook bepaalt de commissie wie de eer krijgt 
om voorzanger van ons koor te mogen zijn. Als leden hiervoor 
belangstelling hebben, kunnen zij dat kenbaar maken bij deze 
commissie. Bij de uiteindelijke keuze laat de Muziekcommissie zich 
dan leiden door ‘’toonvastheid, presentatie en of je de tekst uit het 
hoofd kent’’. Ook de huidige indeling van onze repetities is bedacht 
door deze commissie: voor de pauze vooral repeteren en na de 
pauze meer vrij zingen. Hier is niets nieuws onder de zon, want dat 
was ook al in 1995 een keer bedacht, weet uw koorchroniqueur nu.
En, niet onbelangrijk, de commissie is verantwoordelijk voor de 
zanglessen. Eerst bij Tilde van Haaster en Wim de Ru en sinds enige 
tijd bij onze eigen dirigent.

Maar niet alleen de commissies
Ook de mannen van de opbouwploeg mogen hier wel eens extra 
aandacht krijgen: Koos Selier, Mario Matters en Paul Guérain. En 
we kijken terug op wat Piet Levahrt voor ons betekende. Piet stond 
altijd klaar om onze spullen met zijn auto te vervoeren en stelde 
zelfs zijn huis beschikbaar voor repetities en voor logeerpartijen 
van buitenlandse festivalgasten. Ook heeft hij alle materiaalkisten 
gemaakt. Tijdens het vervoer van instrumenten en apparatuur 
naar Appingedam heeft Piet eens bekeuring gekregen voor te 
hard rijden en verzoekt hij het bestuur deze te vergoeden. Dat 
leidt tot een hele discussie met als resultaat dat hij niets krijgt. 
“Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder zich aan de 
verkeersregels te houden”. Wel krijgt Piet een verhoging van de 
jaarlijkse vergoeding voor zijn transportwerkzaamheden.
Natuurlijk zijn er mensen die altijd klaarstaat om de catering aan 
te sturen, die het geluid verzorgen en wat al niet meer om onze 
optredens te laten slagen. 
Verder hebben wij onze eigen huisontwerper Frank Fortanier, 
die tekende voor de hoezen van de CD’s, de laatste lichtingen 
Scheepspost – inclusief deze - en natuurlijk de vormgeving van al 
het promotiemateriaal van onze festivals “Naar Zee, Naar Zee!”. Je 
hield soms je hart vast, maar het kwam altijd weer op tijd klaar. En 
natuurlijk wil ik hier onze onvolprezen webmasters noemen, eerst 
Robert Scheltens en nu Roderik de Vlam.

Vooruitgang
Op enig moment wordt de elektronische Nieuwsbrief 
geïntroduceerd, waarmee koorleden op de hoogte worden 
gehouden van belangrijke zaken en/of bestuursbesluiten. Dat 
is een enorme vooruitgang, waardoor onze vereniging veel 
transparanter is geworden dan voorheen. Dat geldt ook voor het 
degelijke jaarverslag dat op enig moment wordt ingevoerd en 
waarin alles wordt behandeld dat in het verslagjaar aan bod is 
geweest.
Een heel belangrijke ontwikkeling van internet geweest. Na 
wat eerste voorzichtige stappen op de digitale snelweg, kunnen 

En nu
Was het in de begintijd nog 
pionieren, al vrij snel sluipt er al 
meer professionaliteit in ons koor. 
Natuurlijk met de dirigenten en de 
manier waarop de boekingen van 
optredens worden georganiseerd, 
maar ook met de communicatie 
van de leden onderling en door het 
bestuur. In de eerste jaren zie je nog 
stencils of doorslagen die met een 
carbonpapiertje zijn gemaakt op 
een echte schrijfmachine. Naarmate 
het aantal koorleden toeneemt, 
wordt het aantal doorslagen vetter, 
omdat de ‘’schrijver’’ als een soort 
beiaardier op de toetsen moet 
rammen. In de begroting is het 
aandeel ‘’portokosten’’ aanvankelijk 
vrij hoog. Later zie je dat niet meer 
terug. Al snel wordt er per mail 
gecommuniceerd en nu is er nog 
maar een enkeling die zijn spullen 
per post krijgt toegezonden. 
Vermeldenswaard is in deze, dat Ko 
Zonneveld zeer onlangs op een i-Pad 
is overgegaan.

Gaandeweg zie je dat het bestuur 
meer en meer gebruik gaat maken 
van de expertise die bij de leden 
aanwezig is. Er komen commissies 
waarin bijna alle leden wel op 
de een of andere manier een rol 
hebben. Dat komt de betrokkenheid 
en het commitment enorm ten 
goede. Zo kennen of kenden 
we een Kascontrolecommissie, 
M u z i e k c o m m i s s i e , L o g i s t i e k- 
commissie ,Fest ivalcommissie , 
K o o r k l e d i n g c o m m i s s i e , e e n 
redactie van de Scheepspost, de 
Afscheidscommissie (voor Jan Mar-
ten) en een Sollicitatiecommissie 
(voor de nieuwe dirigent).

Muziekcommissie
De Muziekcommissie mag in deze 
bijzondere editie van de Scheepspost 
wel extra aandacht krijgen. Vooral 
deze commissie bepaalt de artistieke 
koers van het koor. Deze commissie 
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gehouden, die nogal positief uitpakte voor de Scheepspost. Daar 
was het bestuur mooi klaar mee. Stond men volledig achter de 
enquête die de redactie uitschreef, in de stille hoop op een nette 
manier van de Scheepspost af te kunnen komen, krijg je dát na een 
gezellig avondje turven. Het bestuur zat toen in een lastig parket 
en heeft de zaak voorgelegd aan de ALV, die vrijwel unaniem voor 
behoud van dit periodiek stemde. 
Gezien de reacties mochten we tot in de lengte van jaren met het 
clubblad door blijven gaan.
Helaas is ons lijfblad alsnog gesneuveld, maar dan bij gebrek aan 
kopij. De kolommen werden vrijwel uitsluitend gevuld door de 
vaste leverancier en de eindredacteur. In december 2010 verscheen 
de laatste editie. Jammer, want hij vervulde toch een leuke functie 
met verhalen over onze liederen en nautische avonturen. Maar 
met deze special staat het blad weer op uit zijn zeemansgraf.

Beleidsplan
In 2008 besluit het bestuur dat er een toekomstvisie voor het 
koor moet worden geformuleerd. Tijdens een ALV zet het bestuur 
met een PowerPointpresentatie zijn ideeën uiteen en de leden 
discussiëren daar vervolgens in groepjes over. Plenair wordt uit die 
groepjes teruggekoppeld en al doende haalt het bestuur heel veel 
nuttige suggesties op. Daaruit ontstaat een Beleidsplan dat een 
goede leidraad is gebleken voor het reilen en zeilen van bestuur en 
vereniging.
In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering in 2012 heeft 
het bestuur deze toekomstvisie uit 2008 weer eens onder de 
loep genomen, want men was benieuwd naar wat daarvan in de 
praktijk terecht is gekomen. Zo is er bekeken welke zaken nadere 
aandacht vragen, of welke op de ALV-agenda moeten komen.
Er werd toen geconcludeerd dat de in 2008 geformuleerde 

bestuur had namelijk besloten dat een eigen orgaan fi nancieel niet 
meer verantwoord was en René Lignac mocht dat als toenmalig 
bestuurslid, aan mij, de eindredacteur, melden. Als redactie 
hebben we toen een list verzonnen en een enquête onder de leden 

we nu met recht zeggen dat wij 
één van de betere websites van de 
amateurverenigingen in de regio 
hebben. En misschien zelfs ook 
daarbuiten.
Onze webmaster heeft een kwalitatief 
hoogstaand product neergezet. De 
besloten ledensite bevat een schat aan 
nuttige zaken voor het koor, zoals het 
oefenmateriaal. Maar bovenal biedt de 
site hele goed informatie voor mensen 
buiten het koor en dus potentiële 
klanten. 
De website heeft al heel veel 
complimenten van buitenstaanders 
mogen oogsten.

De Scheepspost
Een verhaal apart is de Scheepspost. 
Dit was het verenigingsorgaan van 
Rumor di Mare. Het blad bevatte 
achtergrondverhalen over de 
liederen die wij zingen, verslagen van 
optredens, nautische avonturen van 
koorleden, interviews, beschrijvingen 
van scheepstypen, tekeningen van 
leden en nog veel meer. Vooral Frits 
was een trouwe leverancier van 
artikelen. Het verscheen zo’n twee tot 
driemaal per jaar en als het tijdschrift 
tijdens repetities na de pauze werd 
uitgedeeld, was de aandacht voor de 
dirigent meteen tot een minimum 
gedecimeerd. Op enig moment kwam 
dan ook de oekaze dat ons lijfblad 
pas na afl oop van de repetities mocht 
worden verstrekt.
Het blad werd samengesteld door 
een redactiecommissie en ook de 
vormgeving werd ‘’in eigen huis’’ 
verzorgd. Het blad werd dankzij René 
Lignac gedrukt door de cliënten van de 
Zorggroep ’s Heeren Loo. 

Enquête en de zegen in de ALV
In tegenstelling tot wat het toenmalige 
bestuur graag wilde, mocht ons 
huisorgaan na een enquête en de zegen 
in de ALV van 2010 blijven bestaan. Het 
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koor. Deze commissie moest bestaan 
uit koorleden, die bekend zijn met 
het Leidse culturele circuit en de 
mogelijkheden die op het gebied van 
zaalhuur en horeca worden geboden. 
Ook moest de commissie kunnen 
beoordelen of ruimten voldoen aan 
de (muziek)technische eisen. Als 
laatste dacht het bestuur dat we sterk 
zouden staan als we bij een uitbater 
iedere week ruimte konden huren. 
Om die reden maakte één van de 
leden van het Leids Viswijvenkoor deel 
uit van de commissie. De commissie 
bestond uit Egon Snelders (voorzitter), 
Truuske Sanders (namens het Leids 
Viswijvenkoor) Douwe van Houte 
(namens de muziekcommissie Rumor 
di Mare) en Cees Meijer, secretaris van 
de commissie. De eventuele vervanger 
van Cees was Bert van der Donk 
(namens bestuur Rumor di Mare)

Er is een Programma van Eisen 
geformuleerd en het streven was, dat 
we meteen in januari 2017 in een nieuwe 
ruimte van start moesten kunnen gaan. 
Een tijdelijke opvangmogelijkheid was 
de zolder van Het Koetshuis, maar dit 
was geen structurele oplossing. 

Maar het kwam goed
Er zijn veertig mogelijke locaties 
onderzocht, binnen, maar ook even 

toekomstvisie ook in 2012 nog geldig was en dat er sinds 2008 goede 
vorderingen zijn gemaakt. Wel vroegen bepaalde onderwerpen, 
die toen zijn afgesproken, ook in 2012 nog steeds aandacht. 
Een mooie taak voor ons huidige bestuur om dit te bewaken en 
wellicht in 2020 met een nieuw document te komen!

Sociëteit De Burcht
Zoals aan begin van deze uitgave is geschreven, staat onze wieg in 
de sociëteit De Burcht, onderaan de burchtheuvel aan de Burgsteeg 
in Leiden. Daar repeteren we ook al 25 jaar in de Tuinzaal onder het 
café, dat aanvankelijk door koorlid Jan van der Stoep werd gepacht. 
Tot groot plezier, kunnen we wel zeggen. Want welk koor heeft 
zo’n mooie repetitieruimte, inclusief prachtig café voor de pauze 
en nazit, op een fraaie plek in één van onze mooiste steden.
Maar daar dreigde een eind aan te komen. In september 2016 werd 
bekend dat de Sociëteit de Burcht in de huidige vorm per 1 januari 
2017 niet meer zou bestaan. Met ingang van die datum vertrok 
uitbater John van der Steen, omdat hij een huurachterstand had 
opgelopen. Dit kwam door een langlopend juridisch confl ict 
over de verhoging van de huursom door de eigenaar. De rechter 
bepaalde uiteindelijk dat die achterstand wel moest worden 
betaald.. Deze pandeigenaar Johan Oudendal zocht vervolgens 
een nieuwe ondernemer die het roer in De Burcht wilde omgooien.
Een reddingsactie – waaraan ook Rumor fi nancieel heeft 
bijgedragen - heeft uiteindelijk niet kunnen baten, wat betekende 
dat Rumor vanaf 1 januari 2017 zijn repetitie- en opslagruimte 
kwijt zou zijn.

Het bestuur besloot dat er op heel korte termijn een 
Huisvestingscommissie moest worden geformeerd die op zoek 
zou gaan naar een nieuwe repetitie- en opslagruimte voor ons 
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Jantjes van Leiden
Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver                       
vooruit toen hij in 1855 het plan voor een Kweekschool voor Zeevaart 
in Leiden lanceerde, bedoeld om ‘vagebonderende straatjongens’ 
in Leiden zicht op een betere toekomst te bieden. Anno 2017 wordt 
de zee nog steeds aangeprezen als opvoedingsinstituut bij uitstek, 
tegenwoordig voor ‘randgroepjongeren’ die dreigen te ontsporen. 
De zeevaartschool werd een succes, maar veranderde voortdurend 
van karakter. Toen de overheid er in 1914 een kaderopleiding voor 
hoger marinepersoneel van maakte, was het idee om kansarme 
jongeren te helpen volkomen verwaterd. Niet eerder werd de 
geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart zo uitvoerig 
belicht als nu in het boek Jantjes van Leiden van Rudie Kagie. 
Sinds 2003 biedt het gebouw aan het Noordeinde onderdak 
aan Geelkerken Linskens Advocaten, waar de auteur het eerste 
exemplaar overhandigde aan de Leidse wethouder Robert Strijk 
(Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur).

buiten het centrum. Ook leden hebben 
suggesties aangedragen. Op het 
moment dat we het contract zouden 
tekenen voor een repetitieruimte in 
het Anthonius Zalencentrum (intussen 
het Best Westernhotel, ofwel het City 
Hotel geheten)  elders in stad, kwam 
onverwacht goed bericht van de nieuwe 
uitbaters van de Burchtsociëteit, Clarita 
en Tom Holswilder-Madura.  Zij wilden, 
naast het Koetshuis De Burcht, ook de 
sociëteit uitbaten en het prachtige café 
en de Tuinzaal onder naam Grand café 
De Burcht een nieuwe toekomst geven. 
En, daar hoorden wij bij, evenals het 
Viswijvenkoor. We mochten de Tuinzaal 
blijven gebruiken als repetitieruimte. 
Zodoende vieren we ons 25-jarig 
bestaan op onze geboorteplek, waar 
we nog heel veel jaren hopen te zingen.
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Inzage in de dagboeken
Aan de uitgave van dit boek gaat een bijzondere geschiedenis 
vooraf. In 1986 publiceerde Kagie al over de Kweekschool voor 
Zeevaart in Leiden. Toen hem in 2016 door het Leids zeemanskoor 
Rumor di Mare werd gevraagd om in het kader van hun 
internationale Sea Folk en Shanty Festival ‘Naar zee, Naar Zee!’ 
een praatje te houden over de historie van de school, ontstond 
het idee om het boek van destijds opnieuw uit te geven. “Ik ging 
me opnieuw in de materie verdiepen en werd ik gegrepen door 
de dominee en zijn motieven’, vertelt Kagie. ‘Die zeevaartschool 
groeide uit tot een ware fascinatie. Ik wilde dit tot op de bodem 
uitzoeken, kreeg inzage in de dagboeken van Rutgers van der 
Loeff en stuitte op allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties 
werden gebruikt. Al schrijvend viel ik van de ene verbazing in de 
andere. De geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart is veel 
boeiender dan ik me dertig jaar geleden realiseerde”, aldus Rudie 
Kagie.

Financiering
De secretaris van Rumor die Mare heeft veel tijd en energie                 
gestoken in het overtuigen van Kagie om het boek opnieuw te 
schrijven, fondsen te vinden en ten slotte een uitgever ervan te 
doordringen dat dit de uitgave van zijn leven zou worden. Uiteindelijk 
lukte het om via het Prins Bernhard Fonds en het Vaderlandsch Fonds 

Colofon
Dit is een speciale en eenmalige uitgave 
van de Scheepspost ter gelegenheid 
van het 25-jarige bestaan van het Leids 
zeemanskoor Rumor di Mare.
Tekst: Cees Meijer
Vormgeving: Frank Fortanier
Foto’s: Frits van der Mark, Joke Ouwehand, 
Robert Scheltens en vele anderen. 
Tekst of tekstdelen mogen worden 
overgenomen met bronvermelding en 
vermelding van de naam van de auteur

de benodigde 
p e n n i n g e n 
binnen te 
hengelen. Dat 
Va d e r l a n d s c h 
Fonds heet 
trouwens echt 
zo – en dan 
Vaderlandsch 
ook nog eens 
met ‘sch’. 
Voluit is het: 
Vaderlandsch Fonds ter 
Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst. “Dus 
Rumor vroeg mij om dat praatje te komen 
houden, de secretaris van Rumor moedigde 
mij aan om de oeruitgave van Jantjes 
van Leiden ingrijpend te herschrijven en 
zorgde ervoor dat daartoe het benodigde 
bedrag op tafel kwam. Ik overdrijf niet 
als ik zeg dat de wedergeboorte van de 
Jantjes heeft geresulteerd in een boek dat 
niet alleen van mij is, maar ook van Rumor. 
Het is òns boek – dat wil ik hier graag met 
nadruk stellen!”, zegt Kagie ervan.
Naar aanleiding van onze gezongen 
bijdrage aan de presentatie van het boek 
bij de Kweekschool voor Zeevaart, schreef 
Jaap Visser in zijn column in het Leidsch 
Dagblad lovende woorden over Rumor en 
noemde ons ‘het leukste koor van Leiden’. 

Derde helft van een 
Rumorrepetitie 
Een aantal leden blijft na de repetitie soms nog wat ‘napraten’. 
Toen die ene keer bleek dat we de enige gasten in het café 
waren, zette Douwe een lied in. De barkeeper vond het best 
wel leuk en nieuwe bezoekers konden kiezen: het gezang 
ondergaan of weggaan.
Zo werd het later en later. De volgende dag stuurde René een 
mailtje rond waarop alle nachtbrakers reageerden:
“´K heb van jullie genoten..............bedankt voor de gezellige 
avond!” René.
“Sluit mij hier bij aan!” Grf  Frits
“Ik kan en wil dit van harte onderschrijven, René. Was 
geslaagd en apart!’’ Frank (Braakman)
“Ik loop nog met een grijns rond” Douwe
“Hoe laat was je thuis? Met veel plezier mijn verhaal verteld 
en toen was er weer iemand blij!” Gijs
“Hmmm, geen makkelijk dagje vandaag, maar ook ik heb het 
erg naar mijn zin gehad”. HH (Herman)
“Ik heb maandagavond/nacht ook volop genoten en niet 
alleen van de jenever. Het werd me weer eens duidelijk dat lid 
zijn van Rumor di Mare meer is dan één keer in de twee weken 
oefenen en zo nu en dan een optreden! Ik blijf nog maar even 
een tijdje lid!” Met hartelijke groet, Thijs
“Groot gelijk, Thijs!’’ Frank (Braakman)

de benodigde 
p e n n i n g e n 
binnen te 
hengelen. Dat 
Va d e r l a n d s c h 
Fonds heet 
trouwens echt 

Vaderlandsch Fonds ter 
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