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Van het campagnedek – de voorzitter 

Afgelopen donderdag hebben we wederom een online 

vergadering van het bestuur gehouden. Het ging niet helemaal 

zonder haperingen en we hebben de wens uitgesproken de 

volgende vergadering, ergens na de zomerperiode, elkaar weer 

in levenden lijve te ontmoeten.  

Het was de eerste vergadering dat Sjaak in zijn nieuwe rol 

deelnam en voor Dik was het de laatste keer. We hebben kort 

stilgestaan bij zijn vertrek en doen dat, zodra we met het koor 

weer bij elkaar zijn, nog een keertje dunnetjes over. 

Verder komt er vanuit de landelijke instanties steeds meer duidelijkheid over de gevolgen van de 

Corona-situatie voor koren. Zodra de richtlijnen en consequenties helder zijn, bepalen we ons 

standpunt en brengen we jullie op de hoogte. 

Voor nu veel leesplezier, zing regelmatig een lied uit onze bundel en blijf gezond! Ruud 

Voor of tegen? – het bestuur 

Vind je een whatsAppgroep met Rumorleden een goed idee? Laat per 

mail weten of je wel of geen groep voor ons koor wilt! 

 

Zowel binnen het bestuur als bij koorleden leeft de wens om in deze bizarre tijden 

via een whatsAppgroep contact met elkaar te onderhouden. Daarmee kunnen we 

ons wel en wee via de smartphone met elkaar delen. 

You love it or you hate it 

Hoe nuttig, sympathiek en warm het ook is, om elkaar op die manier een beetje te volgen en er zo 

nodig voor elkaar te zijn, sommige mensen hebben een enorme hekel aan dit communicatiekanaal.  

Het is bijna onvermijdelijk dat er in zo’n groep niet alleen zaken worden besproken die voor de hele 

groep relevant zijn. Het kan een dagtaak zijn om te reageren op alle foto’s (‘Leuk joh! Jaloers!’), baby-

updates (‘Lief’, hartjesogen-emoji). Datzelfde geldt voor twintig emoticons met confetti omdat iemand 

jarig is of dat we met z’n allen na elkaar aan iemand vragen hoe zijn vakantie in eigen tuin is bevallen. 

En een privébericht deel je natuurlijk met iemand persoonlijk en niet met een hele groep. 

Maar het hóéft allemaal niet alleen vervelend te zijn 

Een groep heeft zo zijn voordelen. Je hoeft niet altijd te kijken en ook niet altijd te reageren. Hoe je het 

ook bekijkt, kan een whatsAppgroep een nuttige bijdrage leveren aan het in standhouden van onze 

onderlinge band. En, zonder app word je wel een stuk minder vaak gefeliciteerd op je verjaardag! 

Willen wij een whatsAppgroep? 

Laat per mail weten of je wel of geen whatsAppgroep voor Rumor wilt! Als de meerderheid voor is, 

maakt Kees de Winter een groep aan.  

 



Het is belangrijk om te weten dat er bij het aanmaken van een WhatsAppgroep een cruciaal is verschil 

met traditionele vormen van samenkomen: van vragen of uitnodigen is helemaal geen sprake. Iemand 

wordt toegevoegd en heeft daar niets over te zeggen. Kees vergewist zich er daarom tevoren van dat de 

ander zich akkoord heeft verklaard mee te doen. Deelname is natuurlijk niet verplicht! 

 

Wanneer kunnen we weer zingen? – het bestuur 

De persconferentie van premier Mark Rutte op 7 mei zorgde voor veel opluchting en perspectief, maar 

wijst met nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing. Op het eerste gezicht 

lijken er mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden de koorrepetities op te starten. 

Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 1 juli in 

grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling). Mits aan alle basisrichtlijnen wordt 

voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld.  

Veel vragen over samen zingen  

Het blijkt echter dat er wereldwijd nog vragen leven met betrekking tot samen zingen. Bij zingen 

komen veel meer aerosols vrij dan bij praten. Er zijn zelfs geluiden dat je als koorleden minstens drie 

meter afstand van elkaar moet houden en in ieder geval in een geventileerde ruimte moet zingen. 

Kerkgenootschappen, bijvoorbeeld, organiseren samenkomsten waarbij niet wordt gezongen.  

Nuancering 

Volgens Koornetwerk Nederland is nog onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen voor de koorsector 

specifiek betekenen. Korennetwerk Nederland is een koepelorganisatie waar ook Rumor bij is 

aangesloten. 

Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct 

worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook koren (of andere muziekgezelschappen) weer actief kunnen 

repeteren. Hierover is bij de overheid navraag gedaan om meer helderheid en nuancering te krijgen, 

maar nog geen duidelijk antwoord gekomen. Korennetwerk blijft, samen met andere culturele 

partners, in Den Haag aandringen op duidelijker richtlijnen voor onze sector. Voor veel zangers is 

veilig zingen – terecht – een cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons onderdeel moeten zijn van een 

besluit om weer met activiteiten te kunnen starten.  

Onderzoek naar veilig samen zingen 

Samen met andere partners is Korennetwerk Nederland ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te 

krijgen door onder meer TU Delft en TU Eindhoven. Daarnaast wordt hard gewerkt aan de 

ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, waar koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. 

Korennetwerk Nederland hoopt zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni, een 

protocol gereed te hebben.  

Wanneer gaat Rumor weer zingen 

Helaas kunnen wij daar nu nog geen antwoord op 

geven. Wij hebben er als bestuur van Rumor voor 

gekozen voorzichtig te zijn, ook gelet op het grote 

aantal leden dat tot de risicogroepen behoort. 

Wij hebben daarom besloten het protocol van 

Korennetwerk Nederland af te wachten. Op basis 

daarvan nemen wij verdere besluiten. 

De onduidelijkheid is heel onprettig en wij vinden 

het ook vervelend nog zo weinig te kunnen 

melden, maar het is wel van belang om straks 

weer gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan. 

Alternatieve bijeenkomsten 

Er zijn door enkele leden alternatieven aangedragen om binnen de mogelijkheden samen te kunnen 

zingen. Deze worden nu verder uitgewerkt en getoetst aan de voorwaarden en het protocol dat voor 

koren in de maak is. We komen daar later op terug. Heeft iemand van jullie ook ideeën, dan horen wij 

die graag, want we doen natuurlijk niets liever dan snel weer samen zingen! 

  



Privé-initiatieven 

Ook hebben koorleden, zoals Douwe en Rob, besloten om met een aantal mannen buiten Rumor-

verband één of meer optredens te verzorgen in bijvoorbeeld tuinen en op parkeerplaatsen van 

verzorgingstehuizen. 

Het uitgangspunt van deze activiteiten is om in deze coronaperiode, met inachtneming van de 

veiligheidsvoorschriften, een lichtpuntje te brengen bij de bewoners van deze huizen. Het bestuur 

juicht deze persoonlijke initiatieven van harte toe. 

 

 “Van flat tot vlet”– interview met Koos Selier  door Cees Meijer 

Koos werkte in 1992 in het onderhoud bij 

woningbouwvereniging De Goede Woning. 

Tijdens een renovatie van een aantal flats bleek 

dat de teakhouten portiekdeuren naar de sloop 

zouden gaan.  

Een collega stelde Koos voor er een boot van te 

bouwen. Het idee sprak hem wel aan, maar dat 

zou dan in zijn achtertuin moeten gebeuren. Dat 

mocht van Jacqueline, op de voorwaarde dat er 

eerst een balkon zou komen waarop zij kon 

zonnebaden.  

Koos heeft er drie jaar over gedaan, van 1993 tot en met 1996, maar toen hadden ze ook 

wel wat. De boot heet Axolotl en mag al 25 jaar met recht de trots van de Kaag worden 

genoemd. 

Samen met de collega is hij op zoek gegaan naar tekeningen en botenbouwers die advies konden geven 

over het klinken van houten overnaadse rompen. Zo kwamen ze bij jachtwerf Scherpel in Loosdrecht, 

waar Koos ooit nog gereedschap had geleend toen hij bij scheepswerf Haarsma in Warmond werkte en 

daar een boot met averij opknapte. Scherpel piekerde er niet over ze te helpen en wilde zelfs het 

gereedschap en de klinknagels niet laten zien. Koos wist echter nog hoe het eruit zag en heeft het 

gereedschap zelf gemaakt. De koperen klinknagels vonden ze bij toeval bij een bedrijf in Apeldoorn. 

Schroef hing bij De Nobel aan de muur 

Het moet gezegd dat Koos niet alleen gouden handjes heeft, maar ook wel geluk heeft gehad. 

Woningbouwvereniging De Eendracht, fusiepartner van De Goede Woning, had een timmerwerkplaats 

in de Hoefstraat. Daar konden de deuren op dikte worden geschaafd die Koos nodig had. Hij had toen 

een Citroën GS waar hij ze in vervoerde. 

Daarvoor moest hij wel het glas uit de deuren 

slaan, zodat hij met zijn hoofd door dat gat 

kon rijden. Hij had ook weer mazzel met de 

schroef, die vrij prijzig zijn. Waar nu het 

podium De Gebroeders de Nobel is, was 

vroeger een oud ijzerhandel en voddenboer 

Gebroeders de Nobel gevestigd. Daar hingen 

drie scheepsschroeven ter decoratie aan de 

wand die Koos tezamen voor 35 gulden kon 

kopen. Eén paste, een werkschroef waar Koos 

nog altijd blij mee is. Toen de boot klaar was, 

moest het gevaarte nog uit zijn tuin worden 

gehesen. Dat gebeurde met een immens grote 

kraan van het bedrijf van de zwager van een vriend van een van de kinderen. 

In je eigen tuin bouwen 

Bouwen in je eigen achtertuin heeft natuurlijk veel voordelen. Je hoeft niet te reizen en je kunt aan de 

slag wanneer je maar wilt. Zijn vier kinderen (toen tussen de 8 en 19 jaar) hebben zo nu en dan ook 

mee kunnen helpen. Een punt was wel dat de tuin al die jaren niet echt als tuin was te gebruiken. En je 

hebt buren…  

  



Terugkijkend zegt Koos dat het handig zou zijn geweest als hij tevoren met hen had overlegd en 

toestemming had gevraagd. Ze hebben er echt last van gehad. Aan de zijde waar de boot werd gebouwd 

was er geen afscheiding tussen de tuinen. Daar heeft hij een camouflagenet tussen gehangen en op de 

erfafscheiding een stellage met oranje bouwzeil gemaakt, om overdekt te kunnen werken. Verder gaf 

het werk natuurlijk veel overlast van stof, lawaai en stank. Koos heeft de boot omgekeerd gebouwd, op 

tijdelijke mallen van hechthout. Dat is de beste bouwwijze als je het alleen moet doen. Op enig 

moment moest de vlet behoedzaam worden omgekeerd om af te kunnen bouwen. Daar was tien man 

voor nodig en de buren hebben meegeholpen. Misschien waren ze blij dat het eind in zicht was? Ze 

gaan overigens nog goed met elkaar om en zijn ook bij de tewaterlating aanwezig geweest. Daar ging 

het wel even mis. De boot hing in de singels van de kraan en de ingehuurde boerenkapel speelde de 

Last Post toen Koos nog even wilde voorkomen dat er een stootblok in het water zou vallen. Hij kwam 

daarbij zo hard in aanraking met de rand van de vlet, dat later in het ziekenhuis bleek dat hij een rib 

had gebroken: Koos dan, niet de vlet… 

Douwer en Tegenhouwer 

De boot van Jacqueline en Koos is een Helderse vlet van 22 voet. Een werkboot uit, de naam zegt het 

al, Den Helder. De naam Axolotl is die van een Mexicaanse watersalamander: een amfibie met 

kieuwen én pootjes. Wordt één van z’n pootjes afgebeten, dan groeit deze gewoon weer aan. Dat 

vonden ze wel een mooie symboliek, toen ze een naam voor de boot zochten.  

De gangen, de langsscheepse huidplanken, waarmee de romp is 

gebouwd, zijn van Sipo mahonie. Koos heeft daarvoor zes 

onbekantrechte platen van 130 cm breed en 7 meter lang bij 

houthandel Noordman gekocht en op de juiste dikte, lengte en 

breedte gemaakt. De eiken inhouten, zoals de spanten, heeft Koos 

met behulp van stoom in vorm gebogen in een zelfgebouwde 

stoomkast van trespa. Een vriend van zijn dochter heeft geholpen 

met het klinken. De overnaadse gangen werden met behulp van 

850 koperen nagels aan elkaar geklonken. Koos sloeg ze door een 

voorgeboord gat van buiten naar binnen en de vriend hield ze aan de andere kant met een speciaal 

gevormd ijzer tegen, waardoor er binnen over een koperen ring een kop werd gevormd. Met een hele 

boel nagels naast elkaar, vormt dat een enorm sterke verbinding. Koos was de ‘douwer’ en zijn 

schoonzoon de ‘tegenhouwer’ in het jargon, waarvan hieronder meer. Alle andere onderdelen van de 

boot zijn gemaakt van hergebruikte materialen, zoals die teakhouten portiekdeuren.  

Ook de motor heeft Koos zelf ingebouwd. Eerst een Ruggenini tweecilinder. Een goede motor, maar je 

moest met stemverheffing communiceren om elkaar te kunnen verstaan en dat klonk nogal over het 

water. Nu staat er een Solé driecilinder in, van 27 pk.  

Nog altijd in perfecte conditie 

Het is wel een klus geweest, dat kan Koos niet ontkennen. 

En ook heel veel sjouwwerk. Het kostte bloed, zweet en 

tranen. Hij heeft best wel momenten gehad dat hij de zaag 

erin wilde zetten, Jacqueline wist hem dan weer te 

motiveren. Van de tewaterlating in de Rijn bij de Praxis 

hebben ze echt een feestje gemaakt. Ook hebben ze een 

prijsvraag uitgeschreven voor de aanwezigen: wat is de 

naam van der boot en blijft ie drijven? De tweede vraag 

had iedereen goed… De boot is gedoopt door Kirsten, de 

jongste dochter. De andere kinderen verzorgden de 

catering. De boot heeft sindsdien een vaste ligplaats in de 

Veenwatering achter de Schenkbrug, tegenover de 

Engelbertahoeve.  

Na 25 jaar varen verkeert de boot nog altijd in perfecte 

conditie. Het onderhoud kost Koos ongeveer één dag in het jaar. 

 
  

 Bouwtijd 3 jaar, ook in vakanties 

 Overnaads gebouwd (waarbij de 

huidbeplanking dakpansgewijs is gebouwd) 

 Kopergeklonken 

 Lengte 6,60 meter 

 Breedte 2,15 meter 

 Diepgang 60 centimeter 

 Gangen Sipo mahonie 

 Spiegel, dek, intimmering, banken enz. teak 

 Hak en wrangen merbau (ook van ouwe 

deuren) 

 Spanten en andere inhouten Frans eiken 

 Motor: Solé driecilinder van 27 pk 

 Drieblads werkschroef 

 Blankgelakt en onderwaterschip zevenmaal in 

de epoxy (die nog steeds zit) 

 



“Als ik je op straat niet groet” - Kees de Winter 

Ik heb lang lopen twijfelen of ik jullie wel of niet deelgenoot maak van mijn persoonlijke situatie. 

Niet schrikken, zo erg is het nu ook weer niet en gelukkig ben ik nog gevrijwaard van het coronavirus 

en ik hoop jullie ook. 

Het gaat met mij goed al mis ik het samen zingen en optreden wel, en vermaak mijzelf best wel met 

mijn dagelijkse werk en de volkstuin die ik heb. 

Een enkeling van jullie zal het misschien wel weten dat ik vanaf mijn 

geboorte een oogafwijking heb en daar is tot nu toe goed mee te leven, 

tot vorig jaar.  

Vorig jaar kreeg ik last van beginnende staar die over het algemeen 

goed te verhelpen is. Dit ligt bij mij iets gecompliceerder en naarmate 

de staar erger werd, was er ook een afspraak gemaakt met een 

specialist om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden voor mij zijn. 

Door het coronavirus zijn de onderzoeken nog niet opgestart maar zet 

de staar wel door. Met de staar is nog steeds goed mee om te gaan al 

heeft het wel enkele beperkingen. Eén van deze beperkingen is de 

scherpte die langzaam afneemt waardoor ik personen op afstand 

minder goed herken. Het lezen wordt hierdoor ook beperkt, maar 

heeft ook zo weer zijn voordeel om het liedboek nog beter uit het hoofd 

te leren, zo heeft ieder nadeel zijn voordeel. Mijn werkzaamheden zijn 

in Leiden en ik rij dagelijks langs die mooie gevels en grachten die Leiden heeft en met regelmaat kom 

ik ook een Rumoriaan tegen, met daaropvolgend een roep, zwaai of claxon. Als dit nu niet gebeurd, is 

het geen onwil en is dit een gevolg door de toenemende staar. Nu de coronamaatregelen geleidelijk aan 

versoepeld worden en de reguliere medische zorg ook opgang komt, is het nog even wachten voor ik 

aan de buurt ben. Zodra wij weer kunnen repeteren en of optreden zal ik er zeker bij zijn, ook al is dit 

met minder scherpte. 

Afgelaste optredens 

Helaas hebben zowel de organisatie van Bie Daip als de stichting Historische Haven moeten besluiten 

om festivals en evenementen af te lasten. 

Zaterdag 29 augustus – Bie Daip – Appingedam 

Zaterdag 3 oktober  – Historische haven – Leiden 

 “Hoe komt een rasechte Rotterdammer bij een Leids zeemanskoor terecht?” - Cees Pepermans 

 

Eenvoudig, gehoor geven aan de oproep van een medekoorlid: “Kom eens kijken op 

de repetitieavond, maandag?” Eerste gedachte, “wat moet ik bij een koor van Op de 

woelige baren en Kleine Greetje uit de polder?” 

Tijdens de repetitieavond begin augustus 1994 werd ik hartelijk 

welkom geheten door de oprichter Piet Schoutsen, die 

enthousiast vertelde over zijn bedoeling met het koor en het 

repertoire. (“Beslist geen smartlappen, maar een eigenzinnig 

repertoire”). 

Kortom, Piet wist mij zó enthousiast te maken, dat ik inmiddels 

25 jaar lid ben van dit illustere koor.  

Laat de gezondheid het toe, dan teken ik graag 25 jaar bij. 

 

 

 

 

  

http://www.biedaip.nl/
https://www.facebook.com/HistorischeHavenLeiden/


“Was je vader bij de Marine?”- Joop Bakker 

Als je zegt dat je in Den Helder geboren bent, luidt 

meestal de onvermijdelijke vraag: “Was je vader bij de 

Marine?” Mijn antwoord is dan: “Nee, mijn vader was 

melkboer”. In en na de oorlog ventte hij met z’n bakfiets 

de hele stad rond om klanten te bedienen. Naderhand 

werd er gelukkig voor iedere handelaar een wijk 

vastgesteld. Dat maakte de afstanden korter, maar de 

melkbussen en –kratten bleven even zwaar.  

 

Hadden we niets met de Marine? Niet rechtstreeks, maar beide 

grootvaders werkten op de Rijkswerf “Willemsoord”. De een als zeilmaker/leerbewerker, de ander als 

elektricien. Beiden ruim 50 jaar. En ooms, broer en neven werkten er. Ja, half Den Helder werkte op 

die manier voor de Marine.  

En wij, jongens die net na de oorlog opgroeiden, keken met ontzag naar de oorlogsschepen en zwierven 

door de haven, het Nieuwediep, speelden op vlotten, tukten op krabben en stookten vuurtje in de 

overgebleven bunkers die nog langs de zeewering (de Dijk) stonden. Zwemmen deden we in zee, want 

het Marinebad was alleen voor marinelui en hun kinderen. Wij waren veroordeeld tot het plaatselijk 

pierenbadje, gevuld met zeewater, dat zelfs kouder leek dan aan het strand. 

Wij keken graag naar matrozen in de stad, in het voorjaar als ze hun zwarte petten mochten 

verwisselen voor een witte. Of naar die parmantige adelborsten met hun rode kragen en speciaal als ze 

hun vriendin ophaalden bij het station om naar het Assaut, hun eigen galafeest te gaan. Het was vast 

pandoer om op Koninginnedag naar de grote parades te kijken die door de stad gingen en die 

eindigden op het Julianaplein waar de versierselen “met de zwaarden” werden opgespeld. En waarna 

de jaarlijkse taptoe van de Marinierskapel ons wachtte.  

Herinneringen ophalen over Den Helder? Toen ik wat langer lid van 

Rumor was, merkte ik dat er koorleden waren die dat ook deden. 

Natuurlijk Arie van Beusekom, die er jaren marineman is geweest en er 

lang gewoond heeft. Maar ook oud-zeemannen als Ruud en Diederik 

bleken de stad goed te kennen.  

En wie weet zijn er nog andere Rumorianen die iets met die stad hebben. 

Ik hoor het graag. 

Zeemanswijsheden en spreuken – Theo Koteris 

Theo Koteris heeft een enorme verzameling zeemans-

wijsheden en spreuken, waarvan hij er in iedere editie 

van de Scheepspost een aantal met ons deelt.   

 

Met de katijven licht men het schip: Was een schip in nood, 

dan gooide men eerst de katijven (ellendige mensen) overboord. 

Met opgetrokken zeilen naar iemand toegaan: Driftig (op 

hoge poten) op iemand afstappen om hem flink de waarheid te zeggen. Met opgetrokken zeilen bedoelt 

men met volle zeilen. Dit was om in een zeeslag op schootsafstand te komen. Vol in de aanval. 

Het anker achter de kat werpen: Als men in de scheepvaart genoeg verdiend heeft en ermee stopt. 

Alle havens schutten geen wind: Niet alles waarvan men dat verwacht, brengt voordeel of eer. 

Met een nat zeil thuiskomen: Dronken zijn. In deze uitdrukking slaat het natte zeil op de 

gewoonte dat schepen die tegen de wind in moesten laveren, met natgemaakte zeilen voeren omdat die 

meer wind dan droge zeilen konden vangen en er scherper gelaveerd kon worden. 

Een schip dat met een nat zeil thuiskwam, kwam dus aangelaveerd - net zo diagonaal over de waterweg 

als de dronkaard over staat zwalkt. 

 

 



Verjaardagen 

Twee koorleden vieren in juni hun verjaardag. We moeten helaas het oorlam missen, maar we gaan 

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

vind je op het interne deel van onze website.  

Ron van Leeuwen 5 juni  

Betto Veenenbos 15 juni  

Gitaarversie ‘Sailing’ van Rod Stewart – Jeroen Niesten 

Voor iedereen die dit leuk vindt heb ik een gitaarversie gemaakt 

van het nummer Sailing van Rod Stewart.  

Enig knutselen heeft het filmpje tot gevolg gehad dat ik op 

Youtube heb gezet. 

Zoals veel mensen intussen doorhebben, speel ik niet alleen de 

staalsnarige gitaar (zoals bij Rumor) maar ook (en vooral) de 

klassieke (met nylon snaren). Als ik tijd heb, wat op dit 

moment natuurlijk voor veel mensen geldt, neem ik iets op en 

fabriceer ik daar een filmpje bij. Die filmpjes worden stukje bij 

beetje steeds professioneler, Nu nog het publiek zien te vinden 

dat het kan waarderen…. 

Van mij, voor jullie, als steuntje en afleiding in deze vreemde tijden. Ik hoop dat veel mannen dit leuk 

vinden: link: https://youtu.be/1lBYaGE3jXc . 

Cuxhaven – Jack Vlieland 

Citaat uit de brief naar Fonds1818 om een financiële bijdrage voor ons eerste buitenlands optreden: 

“Voor 2007 hebben wij een uitnodiging gekregen voor een festivalweekend van 15 t/m 17 juni in 

Cuxhaven, Duitsland. Naast optredens in de stad en in een Kurpark op zaterdag en zondag, is er op 

zaterdagavond een ‘Maritimen Gala-Abend’. Aan deze avond nemen 6 van de 15 uitgenodigde koren 

deel. Ter afsluiting van de avond wordt door één van de deelnemende koren een ‘Mitternachtshow’ 

verzorgd. Rumor di Mare valt de eer te beurt deze ‘grande finale’ voor te bereiden.” 

Begroot was € 7.100: met de bus naar Cuxhaven, verblijf in een jeugdherberg, verblijfskosten, kosten 

dirigent. Gevraagd werd - na bijdrage van de leden van € 100 – een bedrag van € 3.800. Dat geld 

hebben we nooit gekregen, maar we zijn wel gegaan. Met 34 koorleden, met eigen vervoer en in een 

jeugdherberg. 

De vrijdagavond voor de optredens gingen we met z’n allen eten 

in een leuk café. Eten prima, en uiteraard ook het drinken. En dat 

was wellicht de oorzaak van een zeer pijnlijk moment met een 

koorlid, die het verboden Horst Wessellied in het café ging 

zingen. Een slechte start van ons optreden. Het kostte wat moeite 

om de zaak te sussen. 

De volgende dag hadden we ons eerste optreden in het Kurpark. 

Een groot podium met veel publiek. 

Waar het bier rijkelijk vloeide  

Het belangrijkste evenement In Cuxhaven was de Maritiem Gala Abend. Daar mochten wij niet aan 

mee doen. Rumor mocht de Mitternachtshow doen, een optreden voor alle deelnemende koren. We 

gingen wel kijken en luisteren naar de optredens van de Duitse koren in een grote zaal met pakweg 

800 mensen. Vreselijk vonden we dat. Allemaal in het gelid, velen in uniform met de pet voor de buik 

en dan maar bewegen van links naar rechts en zingen van “Rum Foldera”. Wat zou dat worden met ons 

optreden voor alle leden van de 15 koren tijdens de Mitternachtshow.  

https://youtu.be/1lBYaGE3jXc


Een grote zaal, waar het bier rijkelijk vloeide en wij op het podium stonden in 

onze rijkgeschakeerde kleding. Sommigen hadden in Cuxhaven het bij ons nu 

bekende Fischermannhemd gekocht en aangetrokken. Jan van der Stoep liep 

erin rond, voorzien van de sticker Jan Cux, de mascotte van Cuxhaven. Het 

werd één groot feest. De mensen pakten hun stoelen op en gingen voor het 

podium zitten. Oe-é- lé was de topper, polonaise door de zaal. De volgende dag 

weer een groots optreden in het Kurpark met uiteraard weer Oe-é- lé, dat we 

dit keer al lopend door het publiek als slotlied brachten.  

Tientallen CD’s werden verkocht en er kwam zelfs fanmail uit Duitsland van Duitse Mädel die 

reikhalzend uitkeken naar een volgend keer in Cuxhaven. We werden wel weer uitgenodigd, maar 

helaas zijn we er nooit meer naar toe gegaan. Voor mij was het een van de leukste optredens, ondanks 

de slechte start met Horst Wessel. 

Roll, Alabama, roll – Hans Godlieb 

Ons lied ‘Alabama’ verhaalt in telegramstijl de wederwaardigheden van de Alabama, een 

schip van de Confederates (de Zuidelijken) tijdens de Civil War (1861-1865) de 

burgeroorlog, tegen de Noordelijken, de Yankees of Unionists. Wat het toch interessant 

maakt is de achtergrond van de geschiedenis en de 

nasleep. 

 

Tijdens de Civil War voerden de Noordelijken een blokkade uit op 

de havens van de zuidelijke staten. Hierdoor konden de Zuidelijken 

geen wapens invoeren, maar ook hun belangrijkste product, katoen, 

niet meer uitvoeren. 

Engeland was met zijn enorme textielindustrie grotendeels 

afhankelijk van die katoen maar had zich nu eenmaal wettelijk aan 

neutaliteit gebonden, maar behield toch een voorkeur voor de 

Zuidelijken vanwege de, ook door slavernij, geproduceerde katoen. 

De Zuidelijken hadden geen marine van betekenis om de blokkade te breken en bezaten evenmin 

scheepswerven om oorlogsschepen te bouwen, die lagen alle in het noorden. 

Koopvaarder Enrica omgedoopt 

Om de neutraliteitswetten te omzeilen lieten de Confederates daarom in Engeland op de werf van 

Jonathan Laird in Birkenhead aan de Mersey tegenover Liverpool een koopvaarder bouwen die in 

1862 onder de naam Enrica werd opgeleverd. 

Vervolgens voer dat schip naar Fayal op de (portugese) Azoren en werd daar bemand en van 

bewapening voorzien. Notabene met kanonnen van Engelse makelij, en zelfs met 2 stuks afkomstig van 

de Royal Navy.  

De koopvaarder Enrica werd vervolgens omgedoopt tot de oorlogssloep Alabama en heeft onder 

kapitein Semmes in haar 2-jarige carriere 65 schepen van de Unie veroverd of laten zinken en heeft 

daarmee de Noordelijken een enorme economische schade toegebracht.  

Na die 2 jaar was de Alabama aan onderhoud toe en 

moest dokken in Cherbourg.  

Zij was er steeds in geslaagd om aan de jacht door de 

Noordelijken te ontkomen maar ze was nu ontdekt. De 

u.s.s. Kearsarge onder kapitein Winslow bleef voor de 

haven op wacht liggen. 

Kapitein Semmes besloot om niet te wachten tot er 

wellicht nog een tweede tegenstander op zou dagen en 

ging op 19 juni 1864 de strijd aan.  

De schepen troffen elkaar buiten de 3-mijls zone en de 

slag werd vanaf de duinen door een groot publiek 

gevolgd.  

  

Ko ontmoet lustige Witwe 

 



Alabama tot zinken gebracht 

De vuursnelheid van de Alabama was het dubbele van dat 

van haar tegenstander, maar minder accuraat en wat wel 

zijn doel trof kwam niet altijd tot ontploffing of had geen 

effect. 

De Kearsarge had betere munitie en nauwkeuriger 

kanonnen. 

Na iets meer dan een uur werd de Alabama tot zinken 

gebracht. Kapitein Semmes en velen met hem werden 

gered en gerepatrieerd. 

 Later bleek dat de Kearsarge kort tevoren een dubbele 

pantserhuid had laten aan brengen, bestaande uit een 

dicht net van ankerkettingen met daaroverheen tweede huid van eikenhouten planken. 

Voor de krijgsraad verklaarde Semmes later dat hij niet had geweten dat de Kearsarge een dubbele 

huid had en dat daardoor zijn bedoeling om het schip op de waterlijn te beschadigen geen effect heeft 

gehad. Had hij het geweten dan had hij anders gehandeld. 

Schadeclaim van miljoenen dollars  

De Alabama was trouwens niet het enige schip voor de Zuidelijken dat in ‘neutraal’ Engeland gebouwd 

was. Ook de Florida, de Georgia, de Rappanhannock, de Tallahassee en de Shenandoah werden met 

voorbijgaan aan die neutraliteit door Engeland gebouwd. 

De Noordelijken dwongen Engeland uiteindelijk om nog twee in aanbouw zijnde pansterschepen te 

confiskeren en dienden een schadeclaim in van miljoenen dollars omdat Engeland zich niet aan zijn 

neutraliteit had gehouden.  

Als Engeland niet kon betalen zouden de, inmiddels Verenigde, Staten genoegen nemen met Canada. 

Dit werd niet serieus uitgewerkt maar tekende wel de enorme verontwaardiging bij de VS over de 

onbetrouwbaarheid van de Engelse regering. 

Internationaal arbitrage 

Uiteindelijk werd in september 1872 in Geneve door een internationaal arbitrage tribunaal vonnis 

gewezen in het conflict tussen de VS en Engeland. Engeland betuigde spijt voor haar hulp aan de 

Zuidelijken en betaalde een compensatie van  $ 15,5 miljoen. Dit internationale arbitrage-vonnis is een 

precedent geweest in verdere internationale wetgeving. 

De kamer in het stadhuis van Genève, waar het arbitraal vonnis werd uitgesproken, heet tot op heden 

de Alabamazaal en is overigens dezelfde ruimte waar in 1864 de allereerste Geneefse Conferentie 

(oprichting Rode Kruis) plaatsvond. 

De herinnering aan Kapitein Rafael Semmes wordt levend gehouden door Semmes avenue in 

Richmond,(Virginia) en er staat een levensgroot standbeeld van hem in Mobile (Alabama). 

 

 

 

  



De Kathedraal  

Neem een kathedraal 

En geef haar masten 

Een boegspriet en een groot ruim 

Stagen en neerhouders  

 

 

Neem een kathedraal 

Hoog in de lucht, breed in de buik 

Een kathedraal om te behangen 

Met voor- en grootzeilen 

Neem een kathedraal 

Uit Picardië of Vlaanderen 

Een kathedraal te koop 

Door priesters zonder sterren 

 

Deze kathedraal van steen 

Die ontheiligd zal worden 

Sleep het door de weiden 

Naar waar de zee begint te bloeien 

En hijs het zeildoek lachend op 

En ga naar Engeland 

Brel zingt over zijn boot – Frits van der Mark 

Zeilen op zee is een passie voor de chansonnier Jacques Brel (1929-1978). Als hij 

gestopt is met optreden en het regisseren van films niet erg succesvol blijkt, gaat 

hij vaker het water op. Om meer ervaring op te doen, maakt Brel eind 1973 een 

trans-Atlantische oversteek met een charterzeilschip. Het wordt een unieke 

ervaring, het varen geeft hem vrijheid en ook een manier om zich van de bewoonde 

wereld af te zonderen. Het zal ertoe leiden dat hij plannen maakt voor een lange 

reis met een eigen schip. Brel is 44 jaar en stelt zichzelf ten doel een reis om de 

wereld te maken. 

Voorbereidingen voor vertrek  

Begin 1974 koopt hij het 20 meter lange jacht Askoy II. Het door Hugo 

van Kuyck ontworpen schip heeft een waterverplaatsing van 40 ton en 

kan ruim 140 m2 zeil voeren. Brel bereidt zich goed voor, hij volgt ‘op 

afstand’ een opleiding op de Zeevaartschool in Oostende. Brels 21-jarige 

dochter France en de actrice Maddly Bamy, waar Jacques Brel al een 

aantal jaren een relatie mee heeft, gaan mee op reis. 

Op wereldreis 

Het is 24 juli als de Askoy uit Antwerpen vertrekt. Na 

de Westerschelde volgt het jacht een zuidelijke koers 

langs de Engelse kust. Terwijl ze langs Cornwall zeilen 

krijgt Brel inspiratie voor het schrijven van wat één van z’n laatste chansons zal 

worden. Het is een ode aan de Askoy dat hij beschrijft als een kathedraal. Hieronder 

de vertaling van het eerste deel van dit chanson. 

De liedtekst beschrijft het vervolg: de Azoren en de Canarische eilanden worden 

aangedaan, dan de Trans-Atlantische oversteek naar de Caraiben en het 

Panamakanaal. Hierna zeilt het jacht de Stille Oceaan over met als einddoel Hiva Oa, 

één van de eilanden van Frans-Polynesië. 

De harde werkelijkheid 

Wat Brel niet beschrijft is de harde werkelijkheid. Onderweg wordt longkanker bij hem geconstateerd, 

waaraan hij wordt geopereerd. Omdat er veel ruzie is, gaat France halverwege de reis van boord. Op 

het eind wordt Brel zwakker. Hij gaat met Maddly op Hiva Oa wonen en de AskoyII wordt verkocht. 

Een jaar later zal hij overlijden. Wat blijft is een prachtig en geweldig gezongen chanson, te beluisteren 

(met filmbeelden) via onderstaande link. Ook de originele tekst en de vertaling zijn hier terug te 

vinden. https://www.spiegelderzeilvaart.nl/LaCathedrale.JacquesBrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn volledige verhaal over Jacques Brel en de Askoy II staat in Spiegel der Zeilvaart 2020, no. 2, 3 en 4. 
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Zeilplan Askoy II 

Maddly Bamy en Brel 

Brel a/b Askoy II 
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