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Nestor Rumor di Mare overleden  

We ontvingen het droeve bericht dat ons erelid Ko Zonneveld op 29 mei 2020 is 

overleden. Eind vorig jaar hebben we nog zijn honderdste verjaardag gevierd en zong hij 

samen met de Leidse burgemeester zijn lijflied: De fles. Een lied dat hij als geen ander 

kon zingen. We verliezen in Ko een markante persoonlijkheid en een gewaardeerd 

zanger. Ook het publiek zal hem missen, want hij had nogal wat fans.  

Ko is op 3 november 1919 in Amsterdam geboren en laat drie kinderen, zes 

kleinkinderen en zes achterkleinkinderen achter. In 1953 is hij naar Leiden 

gekomen, om tot 1979 als leraar metaalbewerken les te geven op de Don Bosco 

ambachtsschool. 

Hij riep al heel lang dat hij geen honderd wilde worden, maar als het dan toch 

gebeurt, dan moet het maar een feestje zijn ook, vond hij vorig jaar. 

Een traantje gelaten 

Ko Zonneveld heeft vier jaar geleden als actief lid afscheid genomen van 

Rumor di Mare. Helaas liet zijn gezondheid het niet meer toe dat hij nog langer 

naar de repetities kon komen. Ko heeft toen een traantje gelaten, maar de 

leden van Rumor ook!  

Ko 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 

Algemene Ledenvergadering 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. Hij kreeg bij zijn benoeming tot erelid onder meer de fles waarover hij zo 

smartvol weet te zingen. De liedtekst zat in deze fles, voor het geval Ko deze kwijt mocht raken.  

Ik merk dat ik een oud mannetje wordt 

In een interview zegt Ko dat hij altijd graag heeft gezongen. Als lid van Rumor di Mare zingt hij in 

allerlei talen, vertelt hij niet zonder trots. “Alleen het Pools is wel lastig”. 

Ko zong ook in een kerkkoor. In zijn parochiekerk, de Antoniuskerk, is hij al jaren lid van het Lam 

Gods-koor dat niet alleen daar zingt, maar ook in een kerkje bij het Haagsche Schouw, met de naam 

Maria Middelares van alle Genaden. “Onze kerken hebben namen, daar word je beroerd van af en toe. 

Waar ze het vandaan halen?” Dat koor zingt in het Nederlands en Latijn, soms vierstemmig. 

Maar het werd op het laatst wat moeilijk, want zijn ogen werden slecht. “Ik merk toch wel dat ik een 

oud mannetje word. Het notenschrift wordt een beetje vergroot voor mij. Maar de dirigent moet niet 

beginnen met een nieuw nummer. Ik zit bij de bassen, dan luister ik naar m’n buurman en dan brom ik 

hem een beetje na. Maar ik heb veel liederen al herhaalde malen gezongen en die ken ik natuurlijk uit 

m’n hoofd. 

 

  



Je eigen koers varen. 

Geen schipper nodig op je boot, 

die zegt welke kant je moet nemen. 

Jij was degene, die dat besloot. 

 

Ik treed niet meer op. Met 3 oktober zongen we altijd bij de 

stadstimmerwerf, bij molen de Put. Nu kan ik dat niet meer, want de 

leeftijd gaat spelen en ik moet af en toe een plasje doen. Als je daar 

staat, dan heb je wel ergens verderop daar zo’n plasding. Dan moet je 

er naartoe lopen en ook even wachten meestal. Nou dat is niks voor 

mij. Ik treed alleen op als het binnen is. Daar is altijd een toilet in de 

buurt en daar kan ik naartoe vluchten.” 

Werkplaats in de slaapkamer 

 “Toen ik nog leraar was op de technische school heb ik voor de kerk wel een aantal dingen gemaakt. 

Bijvoorbeeld een standaard waar een misboek op gelegd werd. En daar kon ook een kaars op geplaatst 

worden. En in die standaard had ik een mandje gemaakt van metaal met een vis erin. Want een vis is 

bij ons een bijzonder iets. En voor de kerk, voor de rouwdienst, heb ik kandelaars gemaakt. Die werden 

naast de kist gezet. Dat was een standaard met drie kaarsenstandaards erin. Van hout met daarboven 

dan een schaal, die had ik gedreven. Dat heet bij ons metaal drijven. Dan maakte ik het zelf rond, want 

ik had in mijn huis op de Vijf Meilaan een werkplaatsje gemaakt. Ik zei tegen Rie, mijn vrouw, we 

wonen nu fijn. Ik maak van één slaapkamertje een werkplaats. En die onderdelen heb ik daar dan 

gemaakt.” 

Eigen koers varen 

Ko is op een door hem zelfgekozen moment overleden. De tekst op het overlijdensbericht zegt alles 

over de persoon die hij was: 

 

 

 

Er is geen begrafenis of crematie, want Ko heeft zijn lichaam beschikbaar gesteld aan de wetenschap.  

We wensen zijn familie veel sterkte toe.  

Cees Meijer 

Zingen en corona – het bestuur 

Samen zingen is weliswaar vanaf 1 juni niet meer verboden, maar het RIVM adviseert 

om de (binnen)activiteiten nog niet te hervatten in afwachting van de uitslag van nader 

onderzoek. Wij conformeren ons als Rumor daarom aan het protocol, dat door de 

koepelorganisatie Koornetwerk en partners is opgesteld, mede op verzoek van het 

ministerie van OCenW.  

Wij willen het risico voor onze leden uiteraard zo klein mogelijk houden. Dat betekent dat we niet in de 

Tuinzaal kunnen zingen. We zijn dan ook op zoek naar alternatieven. Zo hebben we contact gehad met 

onder meer de Hooglandse kerk, maar ook voor kerken gelden voorlopig nog restricties. Suggesties 

zijn uiteraard welkom. In het protocol is voor ons dit deel vooral van belang: 

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 3 meter rondom elke zanger. Dit is de uiterste 

afstand die (grotere) druppels bij het zingen kunnen bereiken. Neem deze afstand ook in acht 

wanneer men niet zingt.  

• Ruimte: Er dient minimaal 30 m3 vrije ruimte rond iedere zanger te zijn. Dit betekent dat bij een 

onderlinge afstand van 3 meter, de ruimte een minimale hoogte van ruim 4 meter dient te hebben. 

Dit om de concentratie van aerosols te beperken.  

• Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosols is goede ventilatie, met 

instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten of naar een andere ruimte. 

• Tijd: Blijf niet te lang in dezelfde ruimte. Afhankelijk van de grootte van de ruimte en de mate van 

ventilatie moet voldoende worden gepauzeerd om de lucht in de gehele ruimte volledig te 

verversen.   

• Bescherming: In een situatie waarin de vereiste minimale 30 m3 vrije ruimte per zanger niet 

volledig kan worden gerealiseerd, kunnen mondkapjes en/of schermen (afscheidingen) worden 

ingezet. Houd bij het plaatsen van schermen rekening met eventuele beïnvloeding van de 

luchtstroom en zorg ervoor dat onnodige verspreiding van aerosols wordt voorkomen door deze zo 

direct mogelijk af te voeren.  

 



Instrumentalisten gaan weer voorzichtig repeteren – het bestuur 

Omdat we nog niet weten wanneer we als koor weer bijeen kunnen komen, wordt er ook door de 

instrumentalisten aanzienlijk minder gerepeteerd. Om te voorkomen dat snaren en kleppen roestig 

worden en vingers stram, gaan onze 

instrumentalisten weer voorzichtig repeteren. Zij 

hebben het voordeel dat dit binnen de anderhalve 

meter mag.  

We gaan kijken of deze repetities geluidsdocumenten 

kunnen opleveren, die het thuis zingen kunnen 

ondersteunen. Dan vangen we twee vliegen in één 

klap: de instrumentalisten oefenen hun 

vaardigheden en de koorleden kunnen met 

begeleiding thuis zingen. 

Een bedankje aan Lucia van Houte is hier op z’n 

plaats, want zij stelt haar praktijkruimte beschikbaar. Daar kan namelijk op voldoende afstand worden 

gerepeteerd. (Onthoud de naam, mocht het aan de orde zijn: Voetzorg Levendaal!) 

“Over het water draagt onze stem verder dan je denkt” - het bestuur 

Hoe lang is het alweer geleden dat we bij elkaar waren, samen zongen en samen een 

biertje dronken? Veel te lang, vonden het bestuur, Paul van der Aart en René Lignac, 

terwijl de éénpitter in de ‘koeienboot’ van Paul ons stampend en piepend langs de 

overvolle terrassen in Leiden voerde, die net een dag weer open waren.  

Kortom, tijd voor een repetitie, maar dan wel binnen de regels. Dat 

betekent dat we niet in de Tuinzaal kunnen repeteren, maar we gaan 

met de mannen het water op: Leaving your wives and your families 

behind. 

Als er voldoende boten beschikbaar zijn, varen we maandagavond 29 

juni aanstaande met verschillende schepen, en een beperkt aantal 

mensen aan boord, vanaf jachthaven Zijlzicht in de Merenwijk in Leiden 

naar de Kaag.  

Op het Joppe gaan we voor anker en hebben we een alternatieve 

repetitie. Iedereen blijft in z’n eigen boot en op minimaal drie meter 

afstand van elkaar. Na ongeveer twee uur varen we weer terug naar 

Zijlzicht.  

Je kunt voor de pauze, of een eventuele derde helft, zelf een drankje meebrengen. Ook voor een 

‘pilsmoment’ geldt: alles met gepaste afstand. 

De organisatie is in handen van Paul van der Aart en René Lignac. Het bestuur zorgt ervoor dat alles 

binnen de geldende richtlijnen kan plaatsvinden. Als je gezondheidsklachten hebt, kun je helaas niet 

mee. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze die je hierin maakt (denk 

daarbij ook aan anderen). We denken nog na over een alternatief programma in 

september, waar ook de koorleden aan kunnen meedoen, die nu niet meewillen 

of -kunnen. 

Zet in je agenda: maandag 29 juni van 19.30 uur  

en laat deze week nog weten of je meedoet aan 

secretaris@zeemanskoorrumordimare.nl  

(we denken nog over een reservedatum, mocht het die dag slecht weer zijn) 

 

  



 

Uitslag poll WhatsApp-groep tijdens Corona - bestuur 

In de vorige Scheepspost hebben we jullie gevraagd wie wil meedoen 

aan een WhatsApp-groep waarmee we in deze bizarre tijden contact 

met elkaar kunnen onderhouden.  

 

Het idee is dat een whatsAppgroep een nuttige bijdrage kan leveren aan het in 

standhouden van onze onderlinge band, nu we elkaar niet of nauwelijks fysiek 

ontmoeten. 

Er hebben slechts 12 koorleden positief gereageerd. Het bestuur trekt hieruit de conclusie dat binnen 
het koor de behoefte aan dit communicatiemiddel kennelijk niet breed aanwezig is. We zullen hier dan 
ook vooralsnog geen verdere actie op ondernemen. 

 
 Mijn babystapjes bij Rumor di Mare – Frank Hoffnung-Braakman 

Medio 1990 ontmoette ik een bijzonder leuke en mooie meid bij mij in het studenten-

huis Jan de Laterehofje te Leiden, midden in de nacht. Deze dame kwam net bij de Don 

Juan van het huis vandaan, zij was één van de vele dames die hem regelmatig visiteerde, 

als het ware. Het was een kolderieke ontmoeting om een uur of vier, er werden wat 

grappen uitgewisseld.  

Een week later ontmoette ik dezelfde dame die me intrigeerde in 

de tuin van het hofje toen genoemde Juan zijn verjaardag vierde. 

En wederom was er een enorme klik. Maar ja, bij vrouwen die ik 

leuk vind, slaat onmiddellijk de paniek toe, ik loop dan bepaald 

niet over van zelfvertrouwen. Bovendien was zij een kop groter 

dan ik. Ik dacht “Die ziet me al aankomen, ze lacht me spontaan 

uit”. Pas maanden later trok ik mezelf als een soort Baron van 

Münchhausen uit het moeras der onzekerheid omhoog en trok ik 

tevens de stoute schoenen aan: ik belde haar om te vragen of ze zin 

had om met mij uit te gaan. Echt een moedige stap voor iemand als ik. Afijn, Maartje is het levende 

bewijs van het feit dat we zijn gaan stappen en dat het nog geslaagd was ook. Het moge inmiddels 

duidelijk zijn dat de dame in kwestie Marjolein betreft. Zij woonde toen in de Haarlemmerstraat en 

verhuisde even later naar het Schachtenhofje aan de Middelste Gracht.  

Daar ontmoette ik haar bovenbuurman, een zekere Piet (Schoutse), een 

ondernemend, druk, vriendelijk en praatgraag mannetje met wie ik het meteen 

goed kon vinden. Hij begon op een gegeven moment over een zeemanskoor dat 

hij wilde oprichten en of ik daarin geïnteresseerd zou zijn. Nou nee natuurlijk, 

een zeemanskoor, flikker op, wat een burgerlijke bedoening, duffe zeeliedjes 

zingen, mij niet gezien. Maar deze volhardende man bleef me bestoken met deze 

vraag, bijna elke keer als ik hem tegenkwam en in deze periode was ik vaak bij 

Marjolein. Ik werd er echt gek van, ongelogen, en zegde op een gegeven moment 

dan maar toe om naar die geile en naar ik meen eerste repetitie van dat duffe 

zootje te gaan. Dan had ik tenminste mijn gezicht laten zien en kon ik 

gelegitimeerd als een dief in de nacht verdwijnen, waarna ik van het gezeur af 

zou zijn. Welnu, het pakte iets anders uit, heren, al meer dan 25 jaar beleef ik 

plezier bij en met Rumor met mannen als jullie. Ik stond dus ineens tussen een 

paar kerels en kreeg een tekst met papier (en misschien muzieknoten) in mijn 

handen gedouwd met het verzoek om mee te zingen.  

Ik was werkelijk per direct verkocht. Zingen bleek zo ontzettend leuk te zijn en het feit dat ik niet 

zoveel met de zee heb – althoewel ik 2 jaar in Zandvoort pal aan de zee heb gewoond – deed totaal niet 

ter zake. Een beker met inscriptie is mijn loon (fotootje) en als het aan mij ligt, plak ik er nog 25 jaar 

aan vast.  

Tot gauw, mannen, houd je taai, we gaan elkaar weer zien ! 

 



Verjaardagen 

Vier 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.  

Betto  15 juni  

Egon  15 juni 

Frans  2 juli 

Thijs 5 juli 

Het echte verhaal van Ketelbinkie van een oud-zeeman = Hans Godlieb 

Wie nog nooit gevaren heeft, begrijpt dit authentieke verhaal over Ketelbinkie 

misschien niet helemaal. Maar geen nood, er zijn bevaren ‘Rumorianen’ die u graag 

alles uitleggen. 

Dus, toen onze ketelbink voor het eerst naar zee ging, moest 

hij bij voor- en achter al meteen aantreden. De Blue Peter 

was al gehesen en de gangway en ook de statietrap waren al 

ingehaald. De stuurman riep ‘spring aan de wal’ maar dat 

vond Ketelbinkie niet zo’n goed idee, natuurlijk niet: hij ging 

juist voor het eerst naar zee. 

Bij het verhalen voer het schip achteruit. Was stuurboord 

nou nog wel stuurboord? Of was het nu ineens bakboord 

geworden? 

Tijdens pikheet zette iedereen zijn komaliewant gewoon maar op het potdeksel en hij moest het 

allemaal maar weer opruimen. Zelfs op het schavotje en onder de bak stonden nog spullen. Over de 

kippenloop liep hij naar het foc's'le. Om daar maar meteen z'n nieuwe klus opgedragen te krijgen. Er 

moest namelijk gelapzwanst worden. En daarna moest hij van die lummel van een 4e stuurman ook 

nog eens de lummels gaan smeren. Maar eerst moest hij samen met een onderdegage gaan kijken of 

de slampamper nog wel goed zat. Iemand schreeuwde ‘vier stoten op de fluit’ Ja, dat zag onze 

ketelbink wel zitten maar het bleek niet aan hem gericht te zijn. 

Paaltjes pikken 

Toen het schip ging slingeren, en stampen ging het 

allemaal nog wel, maar toen het schip ging gieren 

en verzetten werd ons ketelbinkie pas echt zeeziek. 

Een Panama-kluis bood wel uitkomst, maar het 

berghout en de Yokohama-fender werden er niet 

beter op en uiteindelijk zocht hij maar de kerrie-

emmer op.  

Bij het paaltjes pikken vond hij gelukkig houvast bij 

een kaapstander, dat was tenminste beter dan die 

kabelaring waaraan hij zich zo moeilijk kon 

vasthouden.  

Zo zat hij daar op het poopdek bij te komen terwijl 

de tremmers en de stokers alsmaar om koffie brulden.  

Op de plaat aangekomen zag hij ze al dreigend met een marlpen klaarstaan. Hij kreeg meteen al les 

van een handlanger en hij werd gewezen op het plummerblok en de bilge en hij moest ook helpen met 

het vervangen van de roosterbaren en dat terwijl de ketels al dik over de rooie stonden en de 

gouvernementsringen het nog maar net hielden. 

In het pak genaaid 

En dat was nog maar de eerste dag, toen ze nog maar net de pier uit waren. De volgende dag moest hij 

de klootjes van de mast gaan schilderen, maar omdat de kapitein toevallig Van der Mast heette, leidde 

dat tot een vervelend misverstand.  

  



De kapitein was wel zo vriendelijk om hem het kleinste scheepsonderdeel met de langste naam te 

leren, te weten azijnzurenhoutenankerkettingsluitingopsluitpen. 

De koningsspaak opnieuw vernissen was daarna een fluitje van Fl. 0,01. De volgende dag zou het 

schilderen van het Plimsollmerk aan de beurt zijn. 

Godzijdank werd hem het schoonmaken van het hennegat die dag bespaard. 

Tijdens de hondenwacht kreeg onze bink eindelijk een beetje rust, zij het tijdelijk. 

Maar ja, later werd hij toch met roosterbaren in het pak genaaid, door de neus geboord en aan de 

golven toevertrouwd, waarbij hij maar ternauwernood de slof mistte.  

En toen was er schotan. Echt gebeurd… 

Afgelaste optredens 

Zaterdag 29 augustus   Bie Daip, Appingedam 

Zaterdag 12 en zondag 13 september  Open Monumentendagen 

Zaterdag 3 oktober    Historische haven, Leiden 

 Schepen van hout, mannen van staal (1) – Ruud van Steen 

Een belangrijk deel van mijn tijd bij de marine heb ik doorgebracht bij de mijnendienst. 

En van die periode heb ik veel gevaren aan boord van mijnenvegers van de 

Dokkumklasse. Het leek mij leuk om jullie in vogelvlucht mee te nemen in wat 

wetenswaardigheden over deze stoere schepen. 

In de jaren na de oorlog was Nederland, net als alle landen in Europa in de opbouwfase. In de 

Noordzee dreef of lag een minder prettige “erfenis” uit de tweede wereldoorlog. Vele duizenden 

zeemijnen maakten het varen en vissen in de wateren voor onze kust tot een hachelijke onderneming. 

Meteen na de oorlog is de Marine begonnen met de lastige taak om bevaarbare routes te creëren en 

geleidelijk aan de resterende mijnenvelden op te ruimen. 

Maar daar heb je schepen voor nodig. Van de eens zo trotse vloot van de Koninklijke Marine was na de 

oorlog niet zo gek veel meer over. Het ruimen van de mijnen werd dan ook uitgevoerd met een ratjetoe 

aan schepen, zoals vissersschepen, sleepboten en oud of geleend Marinematerieel. Ook dit werk was in 

die tijd een vaak hachelijke onderneming en menig Marineman heeft tijdens het uitvoeren van die taak 

het leven gelaten. 

Marshallplan 

Begin jaren vijftig werd een plan opgezet om voor de landen rond de 

Noordzee, onder auspiciën van de Westerse Unie (Western Union), 

een hele vloot aan mijnenvegers te bouwen. Met behulp van 

financiering door de VS en de fondsen van het Marshallplan is dit 

gerealiseerd en zijn er uiteindelijk voor de Nederlandse Marine 

achtenzestig mijnenvegers gebouwd. Tweeëndertig daarvan waren de 

schepen van de Dokkum-klasse, vernoemd naar Hr.Ms. Dokkum, de 

naamgever van deze klasse. 

De hoofdaannemer was de Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Feijenoord.  Uiteindelijk zijn de schepen 

gebouwd op veertien verschillende werven door heel Nederland. Daarmee werd onder andere de 

scheepsbouw in Nederland weer een belangrijke impuls gegeven. In het rijtje stonden illustere namen 

als De Vriesch-Lentsch, J. en K. Smits Scheepswerven en Machinefabrieken, NV Werf Gusto en Werf 

De Noord. Omdat het ontwerp voortkwam uit een van de comités van de Westerse Unie (WU) stonden 

de schepen al snel bekend als mijnenveger type WU. De mijnenvegers zijn in de periode 1955 tot en 

met 1957 gebouwd en eind 1996 zijn de laatste twee WU’s uit dienst gesteld en uiteindelijk ‘van de 

sterkte afgevoerd’. 

Stoer schip 

Een mijnenveger is een stoer schip dat een beetje het midden houdt tussen een vissersschip en een 

sleepboot. Het zijn werkschepen, bedoelt om zware en vaak lange ‘tuigen’ door het water te trekken. 

Een mijnenveger doet in feite twee dingen. 1. Ze “vegen” verankerde mijnen door de ankerkabels door 

te snijden en de mijn daarna te vernietigen. 2. Ze trekken een tuig door het water waarmee ze een 

groter schip imiteren om zo, op veilige afstand een zogenoemde invloedsmijn te activeren. Dit zijn 

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


   San Francisco-Frisco Bay, 1851 

mijnen die bijvoorbeeld worden geactiveerd door het geluid van de scheepsschroef of verstoring van 

het aardmagnetisme door een overvarend schip. 

Een WU was gebouwd op aluminium spanten en verder volledig van hout. De scheepshuid was 

opgebouwd uit twee lagen, van binnen mahonie en van buiten teak. De lengte bedroeg bijna 47 meter 

en de grootste breedte 8,75 meter. Met een diepgang van zo’n 

2,30 meter en de hoogte van de brug op zo’n 8 meter kun je 

voorstellen dat het schip bij lage snelheid gevoelig was voor 

wind en bij een zeetje aardig tekeer kon gaan. In de loop der 

jaren was dan ook de slogan ontstaan: Schepen van hout, 

mannen van staal. Een WU werd voortgestuwd door twee 

krachtige twaalfcylinder Mann-diesels van ieder 1250 pk. Een 

boegschroef? Die luxe kenden ze toentertijd niet. De 

kruissnelheid lag op zo’n twaalf knopen en met een beetje 

kunst- en vliegwerk wisten de machinisten er vijftien tot 

zestien knopen uit te persen. 

Wordt vervolgd 

In de volgende editie van de Scheepspost lees je meer over de details van de schepen en het leven aan 

boord. 

Shanghaaien – Cees Meijer 

 

In één van de coupletten van het lied Whiskey Johnny, dat Frank Braakman altijd met 

veel gevoel voor theater weet te zingen, worden zowel Frisco Town als Shanghai 

genoemd. 

Now, if ye ever go to Frisco Town,  
Mind you steer clear of Shanghai Brown. 

He’ll dope yer Whiskey night an’morn 

An’ then Shanghai yiz around Cape Horn. 

Two months wages they are dead, 

An’ a donkey’s breakfast for yer bed. 

Ol’Shanghai Brown an’ Larry Mar, 

Their names are known both near an’ far. 

Frisco Town staat hier voor San Francisco. Maar 

wat hebben San Francisco en Shanghai met elkaar 

te maken? 

Ruim achthonderd schepen voor anker 

In 1848 ontdekte James Wilson Marshall bij de bouw van een houtzaagmolen goud in de zuidelijke 

vertakking van de American River, bij Coloma in Californië. Voor San Francisco waren de gevolgen 

ingrijpend. Na Marshalls vondst brak de hevigste goudkoorts uit die Amerika ooit heeft gekend. In 

1844 woonden er zo’n dertig blanken in de stad. In 1849 arriveerden er ongeveer 80.000 goudzoekers. 

Tegen 1851 lagen in de baai van San Francisco ruim achthonderd schepen voor anker, verlaten door 

hun bemanning. Twee jaar later telde de stad ruim 250.000 inwoners. Frisco werd een ruige stad, er 

werd gevochten, geschoten, gezopen en gemoord als nooit tevoren. Voor onroerend goed werden 

prijzen gevraagd die pas in 1970 werden overtroffen. 

Ontvoering 

Aanvankelijk was het in San Francisco bijna onmogelijk om zeelieden te ronselen. Niemand wilde bij 

het goud weg. Het was vooral moeilijk voor schepen die Shanghai als eindbestemming hadden. Er was 

geen directe vaart op die stad, zodat men ongeveer de halve wereld moest rondreizen om terug te 

komen. Zeelieden werden daarom op misdadige wijze gedwongen om aan zo’n reis deel te nemen. To 

Shanghai werd de gangbare uitdrukking om iemand dronken te voeren met goedkope whiskey 

vermengd met opium en vervolgens te dwingen een contract te tekenen en aan boord te brengen. De 

kapiteins betaalden de ronselaars een premie die kon oplopen tot soms wel driehonderd dollar. Het 

spreekt vanzelf dat deze op de gage van de nieuwe matroos werd ingehouden. 

  



Uit de zwart-witversie van Kuifje in Afrika (na 1946) 

Van je vijanden afkomen 

Shanghaaien was natuurlijk een mooie manier om van je vijanden af te komen. Zo gaat het verhaal van 

een beruchte ronselaar Calico Jim die eens zes politieagenten shanghaaide die hem kwamen 

arresteren. Nadat de agenten waren teruggekeerd van hun onvrijwillige zeereis, legden ze geld bij 

elkaar om zich te wreken. Eén van de agenten vond Calico Jim en schoot hem dood. Met zes kogels, 

één voor iedere agent. Shanghaaien werd in 1906 officieel verboden. Maar pas nadat zeelieden zich in 

vakbonden hadden georganiseerd en er in de havens zeemanshuizen waren gebouwd, zodat de 

zeelieden niet meer waren aangewezen op onveilige pensions, verdween deze praktijk voorgoed. 

*) Met dank aan Ewoud Sanders en Lisa Wong, die ik ontmoette tijdens een geschiedenisproject op Katendrecht. 

 

Zeemanswijsheden en spreuken – Theo Koteris 

Dit is aflevering 2 uit de enorme verzameling zeemanswijsheden en -spreuken van Theo. 

 
Achterbaks: Doet niet openlijk mee (komt van 
bakboord). 

Het admiraaltje van de buurt: Haantje de voorste, 
de voornaamste. 

Iemand afschepen: Hem onverrichterzake 
wegsturen, hem onder een mooi voorwendsel kwijt zien 
te raken. 

Iemand aftuigen: Zijn gebreken in 't licht stellen, hem 
scherpe verwijten maken, iemand een pak slaag geven 
(komt van schip aftuigen). 

Iets afwimpelen: Iets niet door laten gaan. Een zeeslag eindigt, als een roodwitte wimpel gehesen 
wordt. 
 
Oe-é-lé, onze uitsmijter bij uitstek - Frits van der Mark 

Wanneer tijdens een optreden het applaus na het laatste liedlijstnummer maar net 

klinkt, start als vanzelf Oe-é-lé. Al jarenlang is het bij optredens van Rumor een vaste 

uitsmijter en een gewaardeerde toegift. Tien jaar geleden schreef ik al eens in de 

papieren Scheepspost over dit lied. Maar vanwege de bijzondere status in ons repertoire 

en voor de leden die nog niet zo lang lid zijn, lijkt het me aardig om het lied (nu ook met 

audiolinks) nog een keer te bespreken. 

Rond 2000 kwam het lied op ons repertoire.  

De tekst die we zingen is een fonetische weergave afkomstig van de 1ste CD (1997), van de groep Les 

Souilles de Fonds de Cales uit Bretagne.  

De omschrijving van het lied in het CD boekje luidt: ‘OUELE OUELE (Traditionel Congolais), 

Chanson à Pagayer’.  

 

Inhoud onbekend 

Jarenlang zongen we Oe-é-lé met grote 

overtuiging, zonder enig idee over de betekenis 

of achtergrond. Ergens in 2003 kwam ik een 

artikel over de Belgische striptekenaar Hergé 

tegen in het NRC. Het artikel ging over ‘Kuifje 

in Afrika’, het eerste album van de 

striptekenaar. Er was een tekening bij afgedrukt 

die meteen mijn aandacht trok. Achterin een 

boomstamkano, die door een viertal peddelaars 

wordt voortgestuwd, zit Kuifje met een 

zendeling.  

  



Geheel voorin een trommellaar met een djembé en erboven een tekstballon met: 

U- élé – u – élé - u- élé   

ma-li-ba  ma-ka-si 

Oe-é-lé staat dus in een Kuifje album! 

    

Kuifje in Congo 
Het is bekend dat Hergé, de striptekenaar van Kuifje, nooit in Afrika is geweest en dat vooral de eerste 

druk van het album (1931) veel scènes en grappen bevat die racistisch en koloniaal zijn. Maar toch, het 

geeft een aanknopingspunt voor het lied. De Nederlandstalige titel van de eerste druk is ‘Kuifje in 

Congo’, dus dat het een pagaailied uit Congo is, klopt. De eerste versie is alleen antiquarisch te koop, 

maar gelukkig vond ik een Engelse uitgave met het ‘pagaaiplaatje’. Hier staat ook het notenschrift van 

het liedje, dat overeenkomt met wat wij zingen.  

Omschrijving van de tekst 
De tekst in het Rumor di Mare liedboek is dus een fonetische weergave van wat de groep ‘Les Souillés’ 

uit Bretagne zingt. Het kan zijn dat de tekst verhaspeld is, maar het is volksmuziek en dus goed 

mogelijk dat er meerdere tekstversies zijn.  

Bij het nazoeken op Internet vond ik een meer uitgebreide versie met een vertaling naar het Frans.  

Een aantal YouTube vertolkingen (zie onderaan) zijn hier vrijwel gelijk aan.  

 

Uélé Moliba Makasi 

Uélé Uélé Moliba Makasi (bis) 

Luka Luka 

Mboka Na Yé (bis) 

Mboka Mboka Kasaï  

Eeo Ee Eeo Benguela aya (bis) 

Oya Oya 

Yakara a 

Oya Oya 

Konguidja 

Oya Oya 

  

De stroom is erg sterk 

 

Roei, roei  

Zijn land  

Kasaï is zijn land  

Eeo ee Eeo, wie komt er naar Benguela  

Kom, kom  

De moedige  

Kom, kom  

De goedgevige 

Kom, kom 

Engelse uitgave van de zwart-witdruk van Kuifje in Afrika (1931) 



 

Maar waar staat Oe-é-lé dan voor? 

Blijft de vraag nog: wat is de betekenis van Oe-é-lé of Uélé? Na wat doorzoeken wordt het duidelijk: 

Uele is de naam van een rivier in het uiterste noordoosten van de Democratische Republiek Kongo. 

Het is een zijrivier van de Ubangi rivier die op zijn beurt weer uitkomt in de Kongo rivier en in grootte 

de vijfde rivier van Afrika is. Het pagaailiedje gaat dus over een rivier die flink stroomt en waar stevig 

gepeddeld moet worden. 

Uélé een wiegeliedje 

Verder blijkt dat de tekst in het lingala is. Deze taal wordt vandaag de dag gesproken in en rond 

Kinshasa, de hoofdstad van Kongo en in alle stedelijke centra van de westelijke delen van het land.  

Bijzonder is nog om te weten dat Oe-é-lé meerdere malen wordt omschreven als een wiegeliedje. Bij 

het nazoeken van YouTube blijkt dat eigenlijk alle vertolkingen een stuk rustiger zijn dan die van 

Rumor.  

Luister naar Oe-é-lé 

De eerste link volgt de tekst van hierboven: 

https://www.youtube.com/watch?v=lxQtQ8rbqtM 

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw 

Met gitaar begeleiding: https://www.youtube.com/watch?v=Y4EA3WDFgbE 

Door een groot kerkkoor: https://www.youtube.com/watch?v=ynN3LsYZb3Y 

Versie van Sokkenbuurt Zeemanskoor: aardige jongens, maar het lijkt wel heel veel op de Rumor 

weergave… https://www.youtube.com/watch?v=elyWS9tut98 

 

Uit de kombuis – Cees Meijer 

Zowel mijn schoonmoeder als mijn grootmoeder maakten maar op twee momenten in 

de keuken plaats voor hun mannen. Namelijk voor het bakken van oliebollen of het 

bakken van vis. Nu is de keuken wat veel gezegd, ze werden daarvoor met het oliestel 

naar de schuur verbannen, want de dames waren nogal proper en die vette lucht wilden 

ze niet in huis hebben.  

Ze werden dus gewoon gestuurd, want vissersgemeenschappen waren logischerwijs matriarchale 

samenlevingen. De vrouwen maken er de dienst uit, omdat de mannen een groot deel van het jaar op 

zee zaten en zij verantwoordelijk waren voor het reilen en zeilen aan wal. 

De mannen brachten altijd een maaltje vis mee na een zeereis. Mijn 

schoonvader bakte die in een mix van olie en margarine. Hij is al snel van 

een logger overgestapt naar de grote vaart, waar de verdiensten beter 

waren: de Rotterdamse Lloyd. Mijn grootvader was schipper en bakte de 

tong in roomboter. Hij is op enig moment door het hospitaal-kerkschip De 

Hoop met een maagzweer van boord gehaald en heeft daarna nooit meer 

gevaren. Hij kon niet omgaan met de druk van de verantwoordelijkheid 

voor schip, vangst en bemanning (en een reder die op z’n nek zat). 

De uitdaging 

Laat weten wat jullie beste recept is voor een 

geweldig visgerecht? Ze moeten wel kunnen 

worden klaargemaakt op een oliestel of schommelende tweepitter. 

Uiteraard publiceren we de recepten in de Scheepspost.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lxQtQ8rbqtM
https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw
https://www.youtube.com/watch?v=Y4EA3WDFgbE
https://www.youtube.com/watch?v=ynN3LsYZb3Y
https://www.youtube.com/watch?v=elyWS9tut98


Groepen Naar Zee, Naar Zee in tijden van corona, deel 2 – Frits van der Mark 

Pekel zou dit jaar op ons festival staan. Dat wordt nu volgend jaar, maar intussen repeteerde Pekel 

gewoon door met behulp van het programma Jamkazam. Speciaal voor alle fans schreven ze "Hoezee 

voor de mannen op zee" en namen het op. Een mooi ingetogen nummer over een zeeman die, ondanks 

de gevaren van de zee, geen genoeg krijgt van het varen. 

https://www.youtube.com/watch. Pekelspeelt.Hoezeevoordemannenopzee, 

Dan Grall ging door met het opnemen van zijn uitgebreide repertoire en voegde er nog flink wat 

nieuwe nummers aan toe. Eén daarvan kwam in deel 1 van deze rubriek voor ‘La Cathedrale’ door 

Jacques Brel. Luister naar de mooie vertolking van Dan (alleen met Facebook-account). 

https://www.facebook.com/daniel.grall.12 

Een weekje zeilen - John Schuijt 

Als je veertig jaar in dezelfde straat woont, zijn er mensen met wie je meer en minder 

contact hebt. Hij was van de categorie “meer “. En naast de gewone vragen, zoals gezin, 

werk en zijn veteranensport, waren er altijd twee vaste onderwerpen in onze 

gesprekken bij de jaarlijkse straatborrel en het 5-jaarlijkse straatfeest: bomen en zeilen.  

 

Heel actief in het beschermen van de bomen in ons dorp tegen 

het “rücksichtslose geweld “van de gemeente en een 

enthousiaste deelnemer aan het jaarlijkse weekje zeilen met zijn 

jaarclub: met vijftien man op een groot schip. 

Met veel geestdrift vertelde hij er over. Voor mijn gevoel kende 

hij elke boom boven de twee meter in de openbare ruimte en ook 

zijn verhalen over het zeilen met “droogvallen op het wad “, op 

de motor zorgen op tijd voor het slechte weer in de haven te zijn 

enz. waren het aanhoren waard. 

Hij overleed vrij plotseling, zes jaar geleden. Bij de begrafenis 

spraken ook twee van zijn jaarclubvrienden. Onder andere over 

zijn gewaardeerde rol aan boord als boekhouder, die zeer nauwkeurig alle uitgaven bijhield. Aan het 

eind van de tocht was er nooit enige twijfel over de individuele te betalen bijdrage. 

Daarnaast bleek zijn belangrijkste bijdrage bij het zeilen: “het voortdurend in de weg lopen “. 

Toch een ander perspectief.  

Rumor Corona – Egon Snelders 

het crescendo is gedempt door onzichtbare hand 
het grijs akkoord zwijgt voor dit moment 

 
maar achter het gordijn dat ons nu scheidt 

schraapt menigeen al zijn keel 
strijkt een enkeling nu nog eenzaam zijn snaren 

 
we putten troost uit beelden die we koesteren 

van toen we ongedwongen samen waren 
zongen zonder weet van wat er komen ging 

 
hoopvol blikken we voorbij de afstand 

tussen met elkaar en isolement 
en stemmen ons vrolijk met het vooruitzicht 

dat het ooit weer zal zijn zoals het was 
 

weten dat uiteindelijk het geluid van de zee 
weer voluit en als vanouds over de kade zal galmen 

 
nog even volhouden, one more pull boys 

 

-o0o- 

https://www.youtube.com/watch?v=BN-3gVXH7vA&list=PLM8jqvqhtW036k-qIZb6zTKeliqJrGDS8&index=28&t=0s&fbclid=IwAR2D8AyNgkf4Iv9ItBSqtwqha8_xNpMeT51rvE9RVpq4Pob8JWXFh-Kl0ac
https://www.facebook.com/daniel.grall.12

