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We mogen weer samen zingen! - bestuur 

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie en altijd in 

een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het advies dat 

het RIVM als aanvulling voor koren onlangs heeft uitgebracht. De richtlijnen gelden 

vanaf 1 juli.  

Daarmee komt een einde aan het negatieve advies voor koren om weer samen te zingen. De onderlinge 

afstand tijdens is tijdens een repetitie gelijk aan de 1,5 meter afstand die sowieso binnen de algemene 

richtlijnen geldt. Door de geadviseerde zigzagformatie blijft het direct risico door druppelinfectie 

minimaal, vooropgesteld dat zangers recht vooruit zingen.  

Belangrijk onderdeel van het advies vormt de ventilatie, als in een binnenruimte wordt gezongen. Het 

RIVM adviseert daarover: “Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en 

zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij 

twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te 

winnen.”  

Naar aanleiding van het advies hebben we overleg gehad met Tom en Clarita Holswilder, de uitbaters 

van Grand café de Burcht waar we in de Tuinzaal repeteren. De ventilatie van de Tuinzaal is nog een 

punt van aandacht, waar we nog op terugkomen.  

 
 

 

  



Uit de ziekenboeg – het bestuur 

We kregen het bericht dat Diederik Romswinckel tijdens een bezoek aan het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam een beroerte heeft gekregen. 

Afgelopen zondag zeilde Diederik met een vriend van Den Helder over het IJsselmeer naar 

Amsterdam. Het waaide stevig (5-6 bft) en ze zeilden het hele stuk aan de wind, wat pittig is. Ze 

besloten uiteindelijk naar Volendam te gaan. Daarvandaan zijn ze met de bus naar Amsterdam gegaan 

voor een bezoek aan het scheepvaartmuseum. Daar is Diederik niet lekker geworden en uiteindelijk 

per ambulance afgevoerd. Hij gaf aan dat hij het gevoel had dat hij twee flessen Beerenburg op had. 

Omdat er in het OLV geen plek was, is hij naar het Boven IJ ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Hij 

heeft daar een CT-scan ondergaan waarbij een beroerte is geconstateerd. 

Er zijn vandaag allerlei tests gedaan en de artsen vinden het niet verantwoord dat hij alleen naar huis 

gaat. Dat betekent dat hij onder toezicht moet revalideren. Men is nu bezig een geschikte locatie te 

vinden in de buurt van Leiden. 

Diederik heeft wat lichamelijke mankementen, maar klinkt verder wel nuchter en opgewekt. 

We houden jullie op de hoogte. 

Na lange tijd weer repeteren – Cees Meijer 

We waren sinds maanden weer bij elkaar en het smaakte naar meer! 

Met de poort op slot gezongen op de Burchtheuvel 

Maandagavond 22 juni hebben we met een beperkte bezetting op de Leidse 

Burchtheuvel gerepeteerd. Het was een proefrepetitie op verzoek van de 

Contactgroep Leidse Koren en de Gemeente Leiden. Inclusief dirigent was er 

plaats voor 20 deelnemers. Eerder heeft het William Byrd Vocaal Ensemble een 

eerste proefrepetitie op de Burcht gehouden.  

Door middel van deze proefrepetities wil men 

enerzijds het korenleven in Leiden na de 

lockdown weer een boost geven en anderzijds wil 

men aan de gemeente laten zien dat koren in 

staat zijn op een veilige manier te repeteren. 

Van deze oefenrepetitie wordt verslag gedaan aan de gemeente en de 

CLK en zo hoopt men de repetities van de Leidse koren weer geleidelijk 

aan mogelijk te maken. 

Oh ja, we hadden publiek. De poort was op slot, want er mocht verder niemand in. Maar het publiek 

luisterde mee door de schietgaten.  

Rumor di mare, ook bij windkracht zes! 

De openluchtrepetitie Burchtheuvel was zo in de smaak gevallen, dat we 

wel eens wilden uitproberen hoe dit met een grotere bezetting zou 

uitpakken. Ruim dertig Rumorianen hebben er op 29 juni op drie meter 

van elkaar weer een succes van gemaakt en wisten zelfs windkracht vijf, 

met uitschieters naar zes te overstemmen. Maar dat kun je wel aan 

zeelieden overlaten. Onze vierstemmigheid komt natuurlijk niet echt uit 

de verf en het repeteren gaat uiteraard niet optimaal, maar we blijven in 

charge en hebben weer plezier met elkaar. 

Met dank aan jachthaven Zijlzicht in Leiden, die ons gastvrijheid bood en het goed vond dat we om de 

drie meter grote kalkstippen in het gras spoten.  

We zullen doorgaan 

Omdat we zoveel repetities hebben moeten missen, hebben we besloten ook tijdens het zomerreces 

door te gaan. Op 13 juli repeteren we weer en zijn we te gast bij Kees de Winter op de locatie van DZB 

Leiden. Daar is een hele grote ruimte voor ons beschikbaar. Als het weer het toelaat, dan kunnen we 

uitwijken naar het parkeerdek op het dak. 

En probeer ook de 27e juli vrij te houden, want we zijn bezig om dan met z’n allen weer op de 

Burchtheuvel te kunnen zingen. 

  



Een leuk tochtje medio mei: of toch niet zo handig … - Rob Peteri 

Medio mei de trossen losgegooid en onze Warmondse thuishaven uit. Gaan we linksaf of 

rechts? Doe maar rechts.  

Op naar Ouderkerk a/d Amstel. Helaas gestrand op de eerste 

de beste dag bij de Meerbrug over de Ringvaart. 

Koppelingskabel gebroken, terug richting “Botenboer” en 

volgende dag poging twee en op een nette tijd in Ouderkerk 

a/d Amstel aangekomen. Volgens alle richtlijnen zouden de 

bruggen nog in de winterstand staan. Dus, draaien op 

werkdagen voor de beroepsvaart en eventueel pleziervaart die 

meehobbelt. Nou, dat hebben we geweten. Tot Weesp ging 

alles nog redelijk goed en konden wij van alle voorzieningen 

gebruik maken. Helaas werd dat een ander verhaal toen we 

daarna de Vecht op gingen. “Ach, we tanken wel water ergens 

in Breukelen of Maarssen”.  

Nou mooi niet, men had een nieuw systeem via Aan-Uit-Net aangesloten. Je kon voor liggeld en water 

wel betalen, maar er kwam alleen nog geen water uit de kraan.  

Gelukkig Bar-Le-Duc aan boord 

Bij Utrecht begonnen we helemaal te merken dat winterstand niet echt winterstand was, de eerste brug 

vanuit Oud-Zuijlen gaf dit duidelijk aan. Defect en zeker voor meerdere dagen. Wij het hele eind terug 

en via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Nieuwegein. Door naar de Hollandse IJssel en daar klem 

komen te zitten tussen twee bruggen; (verder kon niet en terug was inmiddels dubbel rood). Gelukkig 

genoeg pakken Bar-Le-Duc aan boord, best slim van Margriet, voor je weet maar nooit.  

Na veel gebel en gedoe uiteindelijk de volgende ochtend richting Oudewater. Daar draaide de eerste 

brug na wat oponthoud in verband met reparatie. Helaas gold dat niet voor de volgende brug een paar 

honderd meter verderop. Ach, een nachtje Oudewater is ook geen straf. Inmiddels door de dames en 

heren op het gemeentehuis besloten dat de brug de volgende ochtend zou gaan draaien en begon het 

“bruggengebeuren” toch nog uit de winterslaap te komen. Zo konden wij de volgende dag naar de 

Hemmen aan de Braassem varen waar we na een heerlijke “Afhaal-Satéschotel” de laatste nacht van 

onze tocht zijn blijven slapen. Op Hemelvaartdag via de stampvolle Kagerplassen naar onze naar onze 

vaste plek in Warmond gevaren.  

Ergo conclusio: “Volgende keer toch iets minder op de gok vertrekken. Al moet ik zeggen dat dit ook 

wel z’n charme heeft/had….…..water draagt onze stem verder dan je denkt” - het bestuur 

Schepen van hout, mannen van staal (2) – Ruud van Steen 

In het vorige artikel heb ik stilgestaan bij de schepen van de Dokkum-klasse ook wel 

WU’s genoemd. Verreweg de meeste schepen uit die klasse zijn gebouwd als 

mijnenveger, vier zijn als mijnenjager gebouwd en vijf zijn uitgerust als duikvaartuig.  

Een mijnenjager zoekt het water en de zeebodem af met behulp van 

een sonar. Als er een mijn gevonden is, wordt deze met een explosief 

tot ontploffing gebracht. Een duikvaartuig is voorzien van een 

decompressietank en andere voorzieningen om met duikers te 

kunnen werken. Ikzelf heb op verschillende mijnenvegers en op de 

Roermond, een van de duikvaartuigen, gevaren. 

De ‘walegang’ 

De schepen waren vrij spartaans ingericht. De centrale gang in een 

schip, die van de boeg naar achteren liep is de ‘walegang’ waaraan de 

belangrijkste verblijven lagen. Voorin het schip, onder de bak, was 

het manschappenverblijf of cafetaria. Daar verbleven de matrozen en 

korporaals (een korporaal van de nautische dienst heet 

kwartiermeester), zij gebruikte daar de maaltijd en konden daar 

recreëren. Een dek lager waren twee verblijven met slaapplaatsen. Toiletten en douches lagen voor het 

cafetaria.  

boot Rob en Margriet: Jut & Jul 



De onderofficieren, meestal drie sergeanten (de sergeant van de nautische dienst is de bootsman) 

hadden hun eigen verblijf, de Gouden bal. Overdag gebruikten zij die ruimte om te eten en te recreëren 

en ’s avonds werden de kooien naar beneden geklapt en werd het omgetoverd tot slaapruimte. Er was 

een aparte doucheruimte voor hen aan de overkant van de walegang. 

De officieren aten en recreëerden in de Longroom, en hadden de beschikking over eigen werk/ 

slaaphutten. Twee jongste officieren deelden een hut en de commandant en oudste officier hadden 

ieder een eigen hut met een reserveslaapplaats voor opstappers. De officieren hadden de douche aan 

het begin van de walegang aan stuurboord, tegenover de kombuis. 

Blauwe hap 

De kombuis was een belangrijke ruimte aan boord, daar zwaaide de kok de scepter (pollepel). Een 

goede kok was bepalend voor de stemming aan boord en uiteraard was een vereiste dat hij een goede 

‘blauwe hap’ (Indonesische rijsttafel) kon maken. De officieren en onderofficieren werden aan tafel 

bediend door een hofmeester en de manschappen liepen met hun bordje langs de kombuis. 

Van Hondenwacht tot Platvoetwacht 

Gedurende een reis waren we van maandagochtend tot vrijdagmiddag aan het varen en in het weekend 

lagen we ‘binnen’. Tijdens het varen werd er op de brug en in de machinekamer wachtgelopen volgens 

het 4 op 8 systeem. Je liep altijd twee wachten op een dag, de Voormiddag-/Eerste wacht, van 8 tot 12; 

de Achtermiddag-/Hondenwacht, van 12 tot 4 en de Platvoet-/Dagwacht, van 4 tot 8. Tijdens de wacht 

waren er op de brug een officier en twee matrozen en in de machinekamer een korporaal en twee 

machinisten aanwezig. 

Slepen, schieten, mijnenvegen, formatievaren … 

Overdag tussen 08.00 en 16.00 uur werd geoefend. Afhankelijk van het 

type oefening was dan een gedeelte van de bemanning, dat niet de wacht 

had, in touw. En bij sommigen oefeningen zoals van mijnenvegen, was 

de gehele bemanning betrokken. Veel voorkomende oefeningen waren: 

Slepen, Schieten, verschillende manieren van mijnenvegen, navigatie-

oefeningen, formatievaren, ankeren etc. De tijd tussen 16.00 en 08.00 

uur werd over het algemeen gebruikt voor transit (van A naar B varen) 

of lagen we voor anker.  

Vaak waren we tijdens zo’n reis met meerdere schepen op pad. In het weekend deden we dan een 

buitenlandse haven aan. Als je in het weekend niet de wacht had, of andere taken moest doen had je de 

gelegenheid om te passagieren (de wal op te gaan). In de meeste havens werd er op vrijdagavond een 

receptie georganiseerd voor wat lokale notabelen en de officieren werden dan geacht acte de presence 

te geven. Soms werden een aantal van die notabelen, of leuke dames die we toevallig tegengekomen 

waren, op zondag aan boord uitgenodigd voor een rijsttafel. 

Wordt vervolgd… 

U Эй, ухнем! Ещё разик, ещё да раз! – Hans Godlieb 

Doorgewinterde Rumorianen zien meteen dat het om lied 19: “Eej Oechnjem” gaat. 

Dit traditioneel Russisch lied dateert van rond 1800 en werd in 1866 voor het eerst 

gepubliceerd door Balakirev in zijn Book of (Russian) Folk Songs. 

Het lied staat bekend als “Eej Oechnjem” (in allerlei spellingsvarianten) en heet officieel “The Song of 

the Volga Boatmen”, maar de Nederlandse titel “Het lied van de Wolgaslepers” dekt de lading beter. 

Het is een lied van de mensen die de schepen stroomopwaarts over de rivieren trokken, in dit geval de 

Wolga.  

Het is een slepers-shanty, een werklied, om de krachten te bundelen, om gelijktijdig en ritmisch te 

zeulen in een vaste cadans. In het lied hoor je de slepers als het ware zachtjes aankomen vanuit de 

verte, dan met meer volume passeren, waarna zij steeds zachter klinkend weer in de verte verdwijnen. 

Deze bootslepers deden het werk van trekdieren als muilezels en paarden. Zij waren de zogenaamde 

‘Burlaki’s’, de daklozen, weinig meer dan slaven, die vanaf de 16e tot in de 20ste eeuw in het keizerlijke 

Rusland dit seizoensgebonden werk deden. Soms werd dat gedaan in groepjes van 4 of 5, maar meestal 

zo’n 10-12 en bij uitzondering in een groep van wel 150 mannen én vrouwen.  

  



De tekst van het refrein en van het door ons gezongen couplet is vrij te vertalen als: 

Eej Oechnjem,     Hé halen! 

Eej Oechnjem.     Hé halen! 

Jèsjò ra ziek,     Nog een keer 

Jèsjò (da) ras    En weer een keer 

Razawjom moei bèrèzoe. Wij trekken die berkenboom omver (d.w.z. zoals toen bossen 

werden ontgonnen) 

Razawjom moei koedrjawoe.   Wij trekken kromgebogen 

Aj-da-da aj-da    aj-da-da enz. 

In de, níet door ons gezongen, coupletten wordt, steeds afgewisseld met het ‘Eej Oechnjem/Jèsjò (da) 

ras’-refrein, gezongen over de zon onderweg en over Moeder Wolga die machtige stroom, die zo diep 

en breed is. 

 

In 1873 maakte Ilya Repin het gedurfde schilderij “Burlaki na Volge”. Het toont een Burlaki-ploeg van 

11 man die op de oever van de Wolga een boot voorttrekt. Uitgeput door het zware werk en de hitte 

staan zij op het punt van bezwijken en slechts één man, blijft nog bij zinnen. Het beeld van deze 

zwoegende sloebers was zelfs in die tijd al een aanklacht tegen uitbuiting, onmenselijke arbeid en 

sociale ongelijkheid. Het schilderij won in 1873 een prijs op een tentoonstelling in Wenen en 

toenmalige autoriteiten waren er niet over te spreken dat dit schilderij internationaal bekend werd. 

Later gebruikten de Bolsjewieken dit icoon van onderdrukking juist graag als politiek manifest.  

Het in onze oren zo ferm 

klinkende ‘Eej Oechnjem’ 

is in feite een dramatisch 

relaas van diepe ellende, 

van mensen die, 

aangespannen in een tuig 

als werkvee, niets anders 

meer hadden om te 

overleven.  

 

 

Met de komst van de stoomslepers werd het Burlaki-beroep overbodig en in 1929 werd het door de 

Sovjetregering zelfs officieel verboden.  

  

deze foto's dateren van rond 1900 



Het lied werd populair door opera baszanger Fjodor Sjaljapin (1873-1938, er bestaat zelfs nog een 

opname uit 1902) en het werd sindsdien favoriet bij veel baszangers, w.o. Paul Robeson (bekend o.m. 

van Old Man River en Sweet Chariot), Ivan Rebroff en vele anderen. 

Een mooie versie is die van Leonid Kharitonov van het Red Army Choir. 

Glenn Miller maakte er in de jaren ’40 een swingend jazznummer van waarmee hij in de VS veel succes 

oogstte. Deze uitvoeringen zijn ook nu nog te beluisteren op resp. Wikimedia en YouTube. 

(Al het bovenstaande met dank aan het World Wide Web.) 

Kroket voor oma - John Schuijt 

Het was een leuke spontane jongen. Standaard blond, blauwe ogen. Zo een waardoor wij allemaal 

meteen aan onze kleinkinderen denken. Zo komen we ze ook regelmatig thuis tegen. 

Ontwapenend en een beetje verlegen, zoals hij de keuken binnenkwam met de vraag of er voor oma 

een kroket kon komen. Natuurlijk kan dat, met al die hightech apparatuur waarover wij in het hospice 

beschikken. 

In de loop van de tijd herhaalde de scene zich, tot het 

moment dat iemand aan oma vroeg of ze niet eens wat 

anders wilde. Ander soort kroket, frites …..? 

U ziet hem al aankomen, de kroket was voor kleinzoon, 

niet voor oma. 

Gegarandeerd een CITO-score van 550 voor die jongen. 

Een belofte voor de toekomst. 

(John werkt als vrijwilliger in een Hospice) 

 De Zeeuwse reepschieter (1)– Willem van Rijn 

Dit verhaal komt uit het visserijarchief van G.J. van Welie (‘verdronken zeelieden’). Het 

verhaal (in twee delen) over de Zeeuwse reepschieter van de haringlogger KW152 

‘Vooruit”, is geschreven door Jan van Welie, medewerker Maritiem Archief Katwijks 

Museum.  

De jaren 1905 en 1906 waren voor de haringvisserij goede jaren geweest. Hierdoor kwamen er nieuwe 

rederijen bij en bleven de bestaande rederijen steeds meer schepen in de vaart brengen. In korte tijd 

groeide de Katwijkse vloot met 20 schepen naar 130 vaartuigen in 1907. Dit bracht met zich mee dat 

het lastiger werd om complete bemanningen te vinden voor de visserij op haring. Op een bomschuit 

waren dan negen man nodig en op een logger zelfs 13.  

Door de betere resultaten van de groeiende vloot zeilloggers moesten de bomschuiten het steeds meer 

afleggen. De Katwijkse reders waren daardoor steeds vaker gedwongen buiten Katwijk opzoek te gaan 

naar bemanningsleden en zodoende kwamen er meer en meer Zeeuwen op de bomschuiten en loggers 

te varen.  

In 1907 kwam er voor N. Parlevliet Lzn een nieuwe stalen 

zeillogger in de vaart, de KW 151 ‘VOORUIT’. Dit 25 meter 

lange schip was gebouwd te Leiderdorp bij de scheepswerf 

van Gebr. Boot en schipper Pieter van Duyvenbode ging er 

in juni voor het eerst mee ter haringvisserij.  

De haringteelt in 1907 verliep goed en de schipper kreeg in 

het nieuwe jaar weer het vertrouwen van reder Nicolaas 

Parlevliet en ging nu zowel de trawl als haringvisserij 

uitoefenen. Voor de trawlvisserij op schol, tong, schelvis en 

kabeljauw waren maar zes bemanningsleden nodig en die 

konden met gemak in Katwijk gevonden worden. 

Maar voor de haringvisserij moesten er zeven bemanningsleden extra mee en dat was toch een stuk 

lastiger. Op 13 juni werd de laatste matroos aangemonsterd en moest er nog een jongen gevonden 

worden die de functie van reepschieter op zich zou nemen.  



Vlak voor vertrek werd nog de 16-jarige Cornelis Pieter de Blaeij uit Terneuzen aangemonsterd. De 

jongen staat niet vermeld op de te Katwijk opgemaakte monsterrol en heeft waarschijnlijk in IJmuiden 

een zgn. Supplement-monsterrol getekend. 

Hij werd geboren op 23 februari 1892 te Terneuzen als zoon van de 24-jarige alleenstaande moeder 

Josina van der Wege (1868-1943). Op 25 februari werd hij aangegeven als Cornelis Pieter van der 

Wege door de vroedvrouw die hem ter wereld hielp. 

Josina trad op 22 januari 1903 in het huwelijk met de weduwnaar Dirk de Blaeij (1874-1905). De toen 

10-jarige Cornelis Pieter werd bij dit huwelijk door Dirk erkend en hij ging voortaan door het leven als 

Cornelis Pieter de Blaeij.  

Nu de KW 151 was voorzien van voldoende bemanning, zeilde het schip naar de Noordelijke Noordzee 

op jacht naar haring. De vangsten waren die eerste week niet groot maar toch besloot de schipper om 

de baai van Lerwick (Bressay Sound) op de Shetland eilanden op te zoeken om de schrale vangst over 

te geven aan de jager van de rederij. De vraag naar haring in het begin van het seizoen was zo groot dat 

er in die tijd steeds een schip aangewezen werd om zijn vangst en die van anderen snel naar Holland te 

brengen. 

Het havenstadje Lerwick was al eeuwen de verzamelplaats voor de Hollandse haringvissers die 

omstreeks deze tijd van het jaar in dit zeegebied op haring visten. De baai van Lerwick is dan de plek 

voor de Hollanders om te schuilen voor slecht weer, inkopen te doen, de zondagsrust te houden, 

reparaties uit te voeren of de vangst over te geven aan een schip dat naar huis ging.  

Wordt vervolgd… 

Verjaardagen 

Deze koorleden vier(d)en 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.  

Jan 6 juli  Gijs  10 augustus 

Lenus 23 juli  Hein 11 augustus 

Frits 3 augustus  Chiel 19 augustus 

Frank B. 4 augustus  Willem 30 augustus 

Rubbish radio – Cees Meijer a/b Stella Maris 

Sinds Jaar en dag varen Joke en ik naar min of meer verre bestemmingen. Soms beland 

je daarmee in situaties die wat minder geslaagd zijn, maar die wel weer een mooi 

verhaal voor het logboek opleveren. Op het moment zelf bedenk je vooral dat een 

zomerhuisje op de Veluwe minder stress oplevert.  

 

De laatste keer dat we 

Dover verlieten, hadden we 

ons keurig bij Dover Port 

Control afgemeld, maar 

geen antwoord gekregen.  

Nog in de voorhaven 

werden wij achtervolgd 

door een bootje van de 

havendienst.  

Uit het krakerig luidsprekertje van onze marifoon hoorden wij dat zij achter die Dutchman met die 

rubbish radio aangingen. Dat was vreemd, want buiten wat grote ferry's, was er geen schip te zien. Nu 

werd er de laatste tijd al niet erg op onze marifoonoproepen gereageerd, maar wij dachten dat dit aan 

de arrogante Fransozen lag, die weigeren een net iets verkeerde intonatie te begrijpen.  

  



Totdat die Engelsen langszij kwamen met de vraag wat de bedoeling was. ‘Eruit’ zeiden wij, langs het 

breakwater naar buiten en homeward bound. Dat mocht, als wij het niet bezwaarlijk vonden eventjes 

te wachten op de Queen Mary die juist met haar 345 bij 41 meter weg wilde varen voor een cruise naar 

het Caraïbisch gebied. Dat vonden wij wel goed, plezierschepen onder elkaar hè?! We werden zeer 

bedankt namens rederij Cunard Line en de autoriteiten van the port of Dover en kregen de hartelijke 

aanbeveling eens naar onze marifoon te laten kijken.  

Zeemanswijsheden en spreuken – Theo Koteris 

Dit is aflevering 3 uit de enorme verzameling zeemanswijsheden en -spreuken van Theo. 

 

Zijn hartstochten bot vieren = vrij laten uitvoeren (zeevaart: 

bot = veelheid kabel als je voor anker ligt). 

Boter bij de vis! = dadelijk betalen. 

Hij heeft hier zijn anker laten vallen = hij heeft zich hier 

gevestigd. 

't Is tijd, dat ik mijn anker licht = dat ik heenga. 

Hij ligt voor zijn laatste anker = hij is gevaarlijk ziek. 

 
Scheepsposten digitaliseren – Cees Meijer 

In de loop van het bestaan van ons koor zijn er veel Scheepsposten verschenen. 

Onder verschillende redacties en auteurs leverde dat mooie producten op, die 

gretig werden gelezen nadat ze waren uitgedeeld. Aanvankelijk gebeurde dat in 

de pauze van de repetities, met als gevolg dat het tweede deel van de repetitie als 

verloren kon worden beschouwd. Er werd dan vooral gelezen en niet op de 

dirigent gelet of gezongen. Het toenmalige bestuur zag dat met lede ogen aan en 

gelastte op enig moment dat nieuw uitgekomen Scheepsposten pas na afloop 

van de repetities mochten worden uitgedeeld.  

Wie heeft nog oude Scheepsposten? 

Helaas zijn er weinig Scheepsposten van voor het 

digitale tijdperk in het archief terecht gekomen. Een 

probleempje is ook dat ze nooit zijn doorgenummerd, 

dus weten we niet wat we missen. Daarom het 

verzoek aan jullie om thuis op zoek te gaan naar 

Scheepsposten en ze aan mij uit te lenen. Ik kijk dan 

of er exemplaren bijzitten de nu nog ontbreken. Hans 

Godlieb heeft aangeboden deze te digitaliseren. 

Daarna zetten we ze allemaal op het interne deel van 

onze website.  

Veel dank alvast! 
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