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Een belangrijke mededeling voor al onze 

“Vrienden van het koor”, 

alle adverteerders en alle passieve leden

Sinds enkele maanden is het mogelijk voor u om de oCtaaf, welke u 
bijna iedere maand toegestuurd krijgt, op onze website te lezen en 
alle foto’s plus uw advertenties, zijn in kleur te zien.

U vindt onze website op: www.cmk-prinsalexander.com en dan gaat u vervol-
gens naar het kopje Vriendenbrief. U klikt dat aan en dan krijgt u de Nieuws-
brief te zien én de oCtaaf.

Dit alles hebben wij te danken aan de gebroeders Rietdijk en Zoon. Wij zijn 
hen zeer dankbaar voor al het werk dat zij voor ons koor doen.
Onze koorleden kunnen de oCtaaf zien en lezen nadat ze ingelogd zijn. Dat 
exemplaar is de complete uitgave van ons koorblad. Om privacyredenen zijn 
de pagina’s 2 en 3 niet zichtbaar voor de anderen. 

Wilt u als Vriend of passief-koorlid de oCtaaf niet langer toegestuurd krijgen, 
omdat u dit blad nu ook via de website mooier in kleur kunt lezen, laat u 
ons dat dan even weten door een e-mailtje te sturen naar onze secretaris: 
k.vander.gaag@hetnet.nl.

Wij hopen natuurlijk wel, dat u ‘Vriend of Vriendin’ of passief-lid van ons koor 
wilt blijven. Wij hebben uw steun nodig!

Redactie

Door middel van bodyscanning en zadelmeting kan iedere 

fi ets perfect op maat afgesteld worden!

ONZE PLUSPUNTEN ZIJN:

• Voorrang op reparaties • Leenfi ets ter beschikking
• Bedrijfsfi etsenplan • Deskundig advies
• Zadelmeting • Bodyscanning

 Oosteinde 8 · 2825 AH Berkenwoude · Tel. 0182 - 36 29 55
Kerkstraat 7-11 · 2871 ED Schoonhoven · Tel. 0182 - 32 95 55
Hollandsch Diep 2 · 2904 ER Capelle a/d IJssel · Tel. 010 - 451 70 71
Jac. Dutilhweg 201 · 3065 KA Rotterdam · Tel. 010 - 447 01 10
Parkzoom 27-29 · 2922 CT Krimpen a/d IJssel · Tel. 0180 - 55 31 16
info@boomtweewielers.nl · www.boomtweewielers.nl

BOOM TWEEWIELERS VOOR EEN FIETS OP MAAT!
Het juiste adres voor een deskundig advies in een winkel waar alle bekende merken aanwezig zijn!
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Als u dit leest, is de kersttijd alweer bijna aangebroken. Het koor 
heeft zich dan al enkele maanden voorbereid om het verhaal van de 
geboorte van onze Heiland muzikaal en vocaal te benadrukken. 
Overbekende, maar ook wel wat minder bekende liederen, vertellen 
tezamen het wondere verhaal van die omkeer in de geschiedenis, die 
ons door de profeten was aangekondigd en tastbaar werd op die grote 
dag, dat engelen de herders in het veld verontrustten en aanzetten 
om de boel de boel te laten, zoals ons lied ‘Rise up Shepherds’ doet 
weten, en te gaan zien, hoe in een eenvoudige stal, de Christus naar 
de aarde was gekomen

Het is altijd weer een bijzondere tijd. Een steeds terugkerende tijd, hoewel 
de boodschap tijdloos doorgaat. Ja, eigenlijk vreemd hoe wij mensen dan 
toch een zich steeds herhalend moment hebben gekozen, om juist daarin, als 
geïsoleerd van de rest van het jaar en ons leven, aandacht te besteden aan de 
boodschap van de verlossing en van de vrede, die in Bethlehem naar ons toe 
kwam. 
In die enkele dagen wordt met alle macht en uiterlijk vertoon geprobeerd om 
een sfeer te scheppen, die min of meer een afspiegeling zou moeten zijn van 
die nacht van licht en vrede van weleer. Kleur, geur, liederen en verhalen 
omlijsten het en zoeken vaak een vorm van stilte en intimiteit, die even de 
realiteit van alledag doet vergeten. Met name in dit korte tijdsbestek is er 
kennelijk behoefte aan een soort inkeer, die ons bij onszelf brengt en bij onze 
relatie met God en mensen om ons heen. Is het niet verbazend, dat in deze 
korte spanne tijds zelfs kanonnen kunnen zwijgen en vijanden elkaar in een 
gevechtspauze kunnen ontmoeten als mensen onder elkaar? Is de kersttijd 
niet eigenlijk een dwaze tijd, als die zo in enkele dagen wordt gepropt. 
Terwijl het toch een startmoment zou moeten zijn voor duurzaamheid. Ja, de 
boodschap is er wel. Nu gaat het erom, dat ook wij, net als de herders, de 
boel de boel laten en de ster van Bethlehem volgen. 

Kersttijd. Een veel omzongen tijd. Het aantal liederen dat rond dit thema 
bestaat moet ongekend groot zijn. Sommige daarvan, in wisselende diepgang 
van betekenis en boodschap, zullen ook wij in deze periode laten horen. 
Sfeerliederen, getuigende liederen, boodschappende en vaak verhalende 
liederen.
‘Christmastide’, waarvan in de titel al sprake is van herhaling, is er één van. 
Het zou ook Christmastime kunnen heten, maar dan gaat het om een 
eenmalige gebeurtenis. Juist het ‘tide’ laat weten dat het om een terugkerende 
periode gaat, zoals wij dat begrip ook kennen in bijvoorbeeld het woord 
jaargetijde en in het getij, dat staat voor een voortdurende wisseling van eb 
en vloed. 

oCtaaf december 2015
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Verder is dit lied vooral een sfeerlied, dat met name muzikaal tot zijn recht 
moet komen. Net zoals dat trouwens geldt voor Mary’s Boychild en andere 
liederen, die in de (komende) kerstijd weer zullen mogen opklinken, elk in hun 
eigen taal, zowel naar woord als naar betekenis. 

Voor zover daar behoefte aan is, is er overigens van elk van de niet Neder-
landstalige liederen op ons repertoire een vertaling van de tekst beschikbaar 
op onze actuele website. Maar voor die zich nog niet beweegt op de digitale 
snelweg, en andere geïnteresseerden, hierbij toch nog een vertaling van de 
voor ons nieuwe Engelstalige teksten, die we deze kersttijd zullen zingen.  

Christmastide (Kersttijd)
(Muziek: J. McCulloch, Bew.: G.M. Veldman)

Groen en zilver, rood en goud

En een oud geboorteverhaal

Van waarheid en liefde en hoop 

Die wordt verwacht in deze kersttijd

Vanuit een eenvoudige ossenstal

Kwam de grootste gave van al

Van waarheid en liefde en hoop 

Die wordt verwacht in deze kersttijd

Kinderen zingen van vrede en vreugde

Bij de geboorte van een kleine jongen

Waarheid en liefde en hoop wordt verwacht

In deze kersttijd

Trompetten schallen en stemmen laten zich 

horen

In een eindeloze stroom van lof

Waarheid en liefde en hoop wordt verwacht

In deze kersttijd

Mary’s Boychild 
(De zoon van Maria)
(Jester Hairston)

Lang geleden werd in Bethlehem

Zoals de Heilige Schrift vertelt

Maria’s zoon, Jezus Christus

Op kerstdag geboren

Terwijl schaapherders op hun kudden pasten

Zagen ze een nieuwe, helder stralende ster

En hoorden ze een koor zingen

Het leek alsof de muziek van heel ver weg 

kwam

Luister nu maar naar hoe de engelen zingen 

van een nieuwe Koning die vandaag is 

geboren

En van dat de mens voor altijd zal leven

Omdat het Kerst is

Lang geleden werd in Bethlehem

Zoals de Heilige Schrift vertelt

Maria’s zoon, Jezus Christus

Op kerstdag geboren

Luister nu maar naar hoe de engelen zingen 

van een nieuwe Koning die vandaag is 

geboren

En van dat de mens voor altijd zal leven

Omdat het Kerst is

Trompetten klinken en engelen zingen

Luister naar wat ze hebben te zeggen:

Dat de mens voor altijd zal leven

Omdat het Kerst is

Omdat het Kerst is

Jan Swager
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De Kerstman en de moderne tijd

Terwijl een klein meisje bij de Kerstman op schoot klom, vroeg de Kerstman 
wat hij altijd vraagt: ‘En wat wil jij hebben voor kerstmis?’

Met open mond staarde het kind hem een tijdje onthutst aan en bracht toen 
uit: ‘Heeft u mijn mailtje niet gekregen?’

Kerstmis

Het was beschreven in testamenten,

profeten, voorspelden het op perkamenten

Ook drie wijzen, die van de sterren iets 

wisten,

zij lazen ‘t ook in oude geschriften.

Dat in Bethlehem in een stille nacht,

een speciaal kindje werd verwacht.

‘t Was maar in een stal met stro,

misschien moest het ook wel zo.

Zalig sliep er een Goddelijke zoon,

in een kille nacht, als in een droom.

Maria hield Hem stilletjes in der armen,

de dieren zouden Hem zelfs verwarmen.

De oude stal werd plots verlicht,

door wit engelen gezicht.

Herders voelden Hemelse kracht,

in de heldere sterrennacht.

Een kindje lief en klein,

‘t zou onze verlosser van d’erfzonde zijn.

Een geschenk van God aan alle mensen,

die elkaar liefde en vrede wensen.

De poort naar hierboven,

voor die in ‘t Licht van Kerstmis geloven.
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Welke Rotterdammer kent 
niet het Kralingsebos. 
De andere naam ‘het 
Kralingerhout’ is voor velen 
wat minder bekend. Op de 
plattegrondkaart van 
Rotterdam is duidelijk te 
zien hoe dit bos de 
Kralingseplas omzoomt. 
De weg die daarom heen 
leidt heeft niet voor niets de 
naam Plaszoom gekregen.

De aanleg van het Kralingsebos heeft een interessante ontstaansgeschiedenis.
In 1911 werd door de Gemeenteraad van Rotterdam een plan aangenomen 
om de Waalhaven te graven. Een haven die thans door de opkomst van de 
twee Maasvlakten niet meer van grote betekenis is.
De vraag toen was: Wat moet er gebeuren met de massa slib en baggerspe-
cie die vrijkomt? De keuze werd gemaakt om daar de polders rond Rotterdam 
mee op te vullen en op te hogen. Tussen 1921 en 1928 is de klus geklaard en 
is het Kralingsebos ontstaan.
Maar er was nog een vraag: Hoe krijgen we die massa slib en baggerspecie 
van de zuidkant van de Maas naar de noordkant? Op dit logistieke probleem 
hadden de Rotterdammers een vernuftig systeem bedacht.

Het opgezogen slib werd in 
drijvende baggerschepen 
overgepompt en vervoerd naar 
de noordzijde van de Maas. Nu 
moest het nog aan de andere 
kant van de Kralingseplas 
terecht komen, zonder veel 
omweg. Ook toen wisten ze al 
dat de kortste weg tussen 2 
punten een rechte lijn is en die 
trachtte men te volgen. 

Vanaf de Noorder Maaskant werden hoge houten stellages van ca. 8 meter 
hoog geplaatst (voor de jeugd een feest om erop te klimmen). 
Op de stellages legde men een ijzeren ronde buis met een diameter van 1,50 
meter die de kortste weg volgde via de Admiraliteitskade, de Nieuweplantage 
en de Jericholaan om daarna voor zover mogelijk onder te duiken in de Kra-
lingseplas en boven te komen in de buurt van de plasmolens. 

Het Kralingsebos
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Het slib en de baggerspecie werden met veel water door de buis geperst en 
op het land uitgespoten. Het opgespoten land was in het begin zeer gevaarlijk 
vanwege het drijfzand. 

Na verloop van tijd had het het aanzien van een woestijn, maar daar bracht 
men snel verandering in door paden, wegen en slootjes aan te leggen, die er 
nu nog zijn.

Dat het toch een bijzondere gebeurtenis was bleek wel uit het feit dat de 
kinderen van de Kralingse scholen, waar ik er ook één van was, elk een 
boompje mochten planten. Ieder kind kreeg een bewijsje mee naar huis voor 
hun bijdrage aan het Kralingsebos alias het Kralingerhout.
De vraag of alle bomen er nog staan kan niet bevestigend beantwoord 
worden.
Ten tijde van de hongerwinter heeft er een ware kaalslag plaats gevonden. 
Vele, inmiddels grote bomen, zijn in de noodkacheltjes verdwenen. 
Ook de mijne, denk ik!

Iman de Vin



Jaren geleden, hoe lang weet ik niet, schreef ik voor de oCtaaf 

onderstaand verhaal.

Er is sindsdien het een en ander veranderd. Let op: ik schrijf niet 

‘verbeterd’.

Het was de tijd dat je niet meer iemand aan de telefoon kreeg, maar 

moest converseren met een apparaat dat pas in latere instantie 

toegang gaf tot een menselijk wezen. Dat je overigens met dezelfde 

smoes ‘het bos in stuurde’.

Nu word je geacht zelf alles op te zoeken.

En als dat niet lukt, heb je pech gehad. 

Het leek allemaal zo simpel.

In de polis van mijn verzekeringsmaatschappij stond: als u een beroep wilt 

doen op de verstrekking van hulpmiddelen, dan kunt u telefonisch de daarvoor 

geldende aanvullende bepalingen bij onze maatschappij opvragen. Of woorden 

van gelijke strekking.

Welgemoed pakte ik dus op een voor mij rustig 
moment de telefoon en begon te bellen.
Als lid van de oudere generatie verwacht je dan een 
vriendelijke telefoniste aan de lijn te krijgen. En je 
bent nog jong genoeg om te begrijpen dat zij zo’n 
document als door jou bedoeld, wel niet zal kennen, 
maar gaarne bereid zal zijn “je met haar collega door 
te verbinden”.

Er kwam inderdaad een damesstem; die net zo vriendelijk klonk, als ik mij 
had voorgesteld.
Maar in plaats van mij met haar collega door te verbinden, nam ze zelf 
initiatief.
Een voor mij nieuwe ervaring.
Zou de regelmatig op tv en radio verschijnende reclame van mijn verzeke-
ringsmaatschappij dan werkelijkheid zijn geworden? Was dit nu de beloofde 
serviceverlening, waar de verzekerden al jaren op zouden wachten?

Met ingehouden adem volgde ik haar, voor mij persoonlijk bedoelde, instructies.
Om te beginnen, moest ik mijn polisnummer bij de hand hebben op het 
moment dat zij daar naar zou vragen. Dat had ik, als administratief onderlegd 
ex-ambtenaar, zelf ook kunnen bedenken. Ik vroeg haar om heel even te 
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Ik kan er maar niet aan wennen



wachten, dan zou ik dat nummer opzoeken.
Dat leek mij geen probleem, want de telefoonkosten waren toch voor mijn 
rekening en enige service mocht ik als langdurig verzekerde wel verwachten.
Maar ze had kennelijk niet goed naar me geluisterd.
In elk geval praatte ze dwars door mijn woorden heen, alsof ze met een ander 
in gesprek was.
Dat probleem kende ik uit mijn vroegere werkkring. Als je dan de storings-
dienst van de PTT belde, kreeg je het advies de telefoon neer te leggen en 
opnieuw het nummer te draaien.
Aldus gedaan..

En ja hoor, dezelfde jufrouw kwam weer aan de telefoon.  Ze liet niets mer-
ken en gaf mij, alsof er niets was gebeurd, het advies het polisnummer bij de 
hand te houden. Kijk, dat bedoel ik nu met ouderwetse vriendelijkheid, die je 
tegenwoordig zo vaak mist.
Maar ik had te vroeg gejuicht. Of het over een ziektekostenverzekering ging, 
vroeg ze. In dat geval moest er een 7 worden ingetoetst. Dat viel me een 
beetje tegen; kon ze dat zelf niet? 

Mijn opkomend gevoel van teleurstelling 
probeerde ik te overwinnen en ik toetste 
het gevraagde cijfer in. Het werkte: ze 
bleef aan de lijn; sprak met niemand 
anders en verzocht het polisnummer in 
te toetsen. Kennelijk was ze bang dat 
ze de cijfers verkeerd zou verstaan en 
daarom moest ík dat doen. Daar was 
wat voor te zeggen.
IJverig tikte ik de serie getallen over 
van het polisblad, compleet met tussen-
liggende streepjes.
Maar halverwege viel ze me in de rede 
met de vraag of ze te maken had met de verzekerde, bekend onder polisnummer 
zoveel, maar ze sloeg de na de streepjes door mij ingetoetste getallen over. 

Dat was dus niet goed naar mijn mening. In dat geval, zo vervolgde ze, moest 
ik een 2 intoetsen. Blijkbaar had ze alle tijd óf ze had familie bij de KPN en 
moest die óók delen in de opbrengst van mijn gesprekskosten.
Vooruit dan maar: eerst een 2 ingetoetst en opnieuw het polisnummer opge-
geven, maar dan zonder de hele serie getallen die na de liggende streepjes 
volgden. Het werkte, althans ze vroeg verder naar mijn wensen. Zonder 
daarbij overigens acht te slaan op het door mij verbaal geuite commentaar.

oCtaaf december 2015 11
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Langzamerhand werd het mij 
duidelijk: ik had te maken met een 
computer en niet met de eerder 
door mij als vriendelijk aangeduide 
jufrouw! Slachtofer van de hoog 
geprezen eiciency van de moderne 
bedrijfsvoering. Ondergeschikt 
geworden aan de door deze be-
drijfsvoering nodig geachte ver-
eenvoudiging van administratieve 
procedures.

Vindt u het gek, dat voor mij de lol er af was?
Moeizaam en mij ergerend vervolgde ik de serie in te toetsen getallen totdat … 
dezelfde vriendelijke stem mij verzekerde dat het gevraagde mij zou worden 
toegezonden!

Dat is nu een paar weken geleden.
En al die tijd kan ik mijn zo hoog nodige aanvraag om hulpmiddelen niet indienen.
Wat denkt u, zal ik ze maar eens een brief schrijven?

Jan van Faassen

Computerruimte van KPN

Zoektocht

Een zeer belezen koorlid keek bij ‘studieboeken’

toen hij “De ijverige Ambtenaar” moest zoeken.

Uiteindelijk, in Papendrecht,

wees men de goede man terecht:

u zoekt verkeerd, dat vindt u onder “sprookjesboeken”.
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De staat van een bekend pand – daterend uit 1645 - is niet al te best. 
Jaren is er weinig of niets aan onderhoud gedaan. De Blauwe salon, de 
Groene salon, de Japanse zaal, de Chinese zaal, de Venetiaanse kamer 
etc. etc. vertonen scheurvorming en vervuiling van het stucplafond. 
In de vloeren ontbreken houten planken. En dan is er ook nog houtrot, 
waterschade, beschadigd schilderwerk. Vermoedelijke opknapkosten: 
€ 35.000.000,00 .
‘Komt dat zien, komt dat zien!’ roept de beheerder – nadat de 
bewoner verhuisd is - als het ware van de daken. Via de tv en de 
geschreven media wordt eenieder van harte uitgenodigd al het fraais 
te aanschouwen.

Het kabinet en het Rijksvastgoed-
bedrijf stellen als beheerder gratis 
toegangskaarten beschikbaar voor 
een uitzonderlijk bezoek aan de 
Oranjezaal in Huis ten Bosch in 
‘s-Gravenhage. Er is bewust voor 
gekozen om aan de rechtmatige 
eigenaren – de Nederlandse 
belastingbetalers – geen entreeprijs 
te berekenen. Een bijzonder nobele 
actie voor geïnteresseerde belang-
stellenden. De tickets kunnen echter alleen online aangevraagd worden op de 
maandagochtend vanaf klokslag 8.00 uur. Het gevolg van deze opzet was dat 
door het massaal enthousiast aanvragen de site direct plat ging; weken achter 
elkaar! Er viel niets te reserveren. Echter, de aanhouder wint: na weken 
gelukte het ons om kaarten te bemachtigen. 
Voordat we bij de fraaie toegangspoort aangekomen waren, namen we nog 
even de strenge bepalingen en voorwaarden voor dit speciale bezoek nauwlet-
tend door. Ruimschoots op tijd – minimaal 10 minuten voordat de groep waar 
wij bij ingedeeld waren het paleis mocht betreden – meldden wij ons. Na de 
secure controle van de oiciële toegangsbewijzen en onze paspoorten door 
twee bijzonder vriendelijke marechaussees mochten wij ons melden in de 
speciaal voor deze openstelling ingerichte ontvangstruimte met kluisjes voor 
de jassen en tassen. Van hieruit kon de rondleiding aangevangen worden.

Eenmaal binnen in de Sael van Oranje – de oorspronkelijke naam – was ieder-
een met stomheid geslagen. Echter al snel waren de oh’s en de ah’s niet van 
de lucht. Nog voordat eenieder bekomen was van verbazing, vroeg de zeer 
nadrukkelijk aanwezige gids nogal dwingend de aandacht. 

Open huis ‘op stand’
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Al 90 jaar maken wij uw belevenissen waar!

Het familiebedrijf bestaat reeds 90 jaar en informeert 

u graag over alle mogelijkheden. Om u nog beter van 

dienst hebben wij onze websites gesegmenteerd 

per doelgroep. 

Na 90 jaar historie is de tijd rijp voor de toekomst. 

De 4de generatie is momenteel volop actief binnen 

Verschoor reizen. Dit doen zij onder het toeziend oog 

van de 3de generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij 

bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom 

is het verbinden van gezelschappen door unieke 

belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest 

uiteenlopende belevenissen waar!

Afspraak?

Graag! Bel of mail om een, uiteraard geheel 

vrijblijvend, afspraak te maken, via 0184-612714 

of mail aan info@verschoor-reizen.nl. U bent van harte 

welkom bij ons bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk 

dat onze mobiele adviseur bij u langskomt. Met ons 

voltallige team zijn wij u graag van dienst! 

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor 
Jacco & Christian Verschoor

 Uw touroperator & touringcarbedrijf

 90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid

 97,8% tevreden relaties

 Uw evenementenbureau voor uw 

 bijzondere gelegenheden.

 Particulier & business events, 

 incentives, meetings, conferences.

 Meerdaagse reizen & Dagtrips

 Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

 Trips voor uw gezelschap

 Voor ieder gezelschap > 25 personen

 een uniek aanbod

 Schoolreizen, studiereizen en werkweken

 Een passend aanbod voor ieder onderwijs

 Individuele boekingen

 Gezin, vrienden, familie & partners, etc.

 Huur een bus, bereken een prijs!

oCtaaf december 2015



oCtaaf maart 2014 15oCtaaf december 2015

“Dames en heren, uren kan ik u 
vertellen over deze zeer bijzondere 
en schitterende zaal, echter …. we 
hebben maar 20 minuten voor deze 
bezichtiging! Wilt u mij daarom 
alstublieft niet onderbreken en 
eventuele vragen bewaren tot ik 
mijn uitleg heb afgerond! Alvast 
bedankt voor uw medewerking.”

Nadat zij er van overtuigd was dat 
de hele groep stil was en dat alle 
aandacht op haar gericht was, startte zij haar explicatie. “Op 17 mei 1645 
werd door de Kamer van Rekening van de Grafelijkheid van Holland een 
terrein op het Oosteijnde van het Haagsche Bosch van 18 morgen en 470 
roeden – tegenwoordig zouden we zeggen circa 16 hectare – aangeboden aan 
Prins Frederik Hendrik, de jongste zoon van Prins Willem van Oranje Nassau, 
‘de Zwijger’ en Louise de Coligny. Stadhouder Frederik Hendrik (1584-1647), 
de succesvolle en alom geprezen ‘Stedendwinger‘ in de 80-jarige oorlog tegen 
de Spanjaarden, wilde zich duidelijk als vorst met bijbehorend holeven 
manifesteren. 
Architect Pieter Post (1608-1669) – aanzienlijk voordeliger dan de vermaarde 
bouwmeester Jacob van Campen – kreeg de eervolle opdracht om een 
vorstelijk bouwwerk te ontwerpen in de sfeer van het Hollands Classicisme. 

Bij het overlijden van Frederik Hendrik in 1647 was de bouw nog lang niet 
voltooid. De Prinses-Douairière Gravin Amalia van Solms-Braunfels-Gambach 
nam kordaat de leiding over in het bedenken en uit laten voeren van de 
bouwplannen. De oorspronkelijke ideeën omtrent de enorme schilderingen 
in de grote centrale zaal met koepel herschiep zij in een mausoleum, gewijd 
aan de glorieuze nagedachtenis van haar overleden gemaal. De Oranjesael is 
kruisvormig met afgeschuinde hoeken, 8 meter hoge wanden geheel bedekt 
met schilderingen op doek, evenals de naar binnen gebogen gewelven die de 
trommel met koepel dragen. 

In 1652 schilderde als belangrijkste kunstenaar Jacob Jordaens – leerling van 
Peter Paulus Rubens – Frederik Hendrik als de grootste triomfator in de 
bevrijdingsoorlog  tegen Koning Philips II van Spanje. Geestdriftig en energiek 
overtrof hij zichzelf in uitbundige triomftochten als vredestichter en brenger 
van een gouden tijd, krijgstrofeeën, heraldische voorstellingen, klassieke 
taferelen en mythologische afbeeldingen uit de oudheid, huwelijken van zijn 
kinderen met leden van regerende vorstenhuizen, enzovoorts, enzovoorts.
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Eén van de vrouwelijke toeschouwers die de vele weelderige schilderingen in 
de stijl van  Rubens stond te bewonderen, liet zich – geheel tegen de stilte-
afspraak in – enthousiast ontvallen: “Hé, die staat gewoon in haar blootje!” 
Een aantal mannelijke aanwezigen keek direct naar de grote deur of Koningin 
Máxima soms toevallig de zaal betrad. Bij degene die de opmerking maakte, 
kleurde het schaamrood haar kaken van oor tot oor toen zij de vernietigende 
blik van de gids op haar gericht zag.

“Dames en heren,” vervolgde de gids 
haar verhaal toen zij zich weer een 
beetje herpakt had. “U ziet het: Alles 
ter meerdere eer en glorie van haar 
geliefde echtgenoot. Het was van het 
uiterste belang de herinnering aan 
deze belangrijke telg uit het Huis van 
Oranje Nassau levendig te houden. 
Zelf staat Amalia afgebeeld in de 
koepel, 28 meter boven de grond. 
De combinatie van de ‘Rubens’-
schilderkunst met de Italiaanse 
Renaissance-bouwkunst maakt deze 
zaal tot een van de grootste 
cultuurmonumenten in het Hollandse 
Classicisme. 
Als Prinses van Oranje Nassau 
speelde Amalia (1602-1675) ruim 

50 jaar een markante rol in de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Zij 
wist het hof een ongekende glans te geven, waardoor ’s-Gravenhage de allure 
kreeg van een vorstelijke residentie. De gebroeders Guido en Guilio de Bovio, 
vermaarde Italiaanse aristocraten uit Bologna, brachten in 1677 een bezoek 
aan het vorstelijke verblijf en waren bijzonder onder de indruk. 
Velen deelden hun deskundige mening: niet groot, maar excellent magniiek 
en uiterst elegant!

In de afgelopen eeuwen is de Oranjesael voor vele feestelijke evenementen en 
andere doeleinden gebruikt. Mary Stuart II gaf er in 1686 een groot galabal 
ter gelegenheid van de verjaardag van Stadhouder Willem III. In de jaren 
1733 en 1752 werd er de Engelse Orde van de Kouseband plechtig uitgereikt 
respectievelijk aan de Stadhouders Willem IV en Willem V. Ook deze hande-
lingen vormden een eerbetoon aan Frederik Hendrik, die eveneens Ridder 
van deze Engelse orde was. Ten tijde van de zeer muzikale Engelse Prinses 
Anna van Hannover – echtgenote van Prins Willem IV – werd de Oranjesael 
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veelvuldig gebruikt voor concerten. Zij was een zeer verdienstelijke leerling 
van componist Georg Friedrich Händel. Ook tijdens de Haagse jaren van onze 
laatste stadhouder, Willem V, vonden er in deze prachtige zaal met een gewel-
dige akoestiek vele muzikale festiviteiten plaats. De componisten Wolfgang 
Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven werden er geregeld uitgenodigd. 
Ook opera’s, balletten en toneelvoorstellingen behoorden tot de hofeesten. In 
tegenstelling tot veel andere oiciële paleisvertrekken is er tijdens verbouwin-
gen en uitbreidingen nooit iets veranderd aan de Oranjesael.

In de Franse tijd (1795-1813) – na de verdrijving van de stadhouderlijke 
familie - werd Huis ten Bosch geschonken aan het volk. Daardoor werd het 
nationaal bezit; wat het tot de dag van vandaag nog steeds is! In 1799 werd 
‘Museum Oranjesael’ opengesteld voor publiek; de entreeprijs bedroeg 6 
stuivers. Op 2 juli 1814 hield Koning Willem I er een feestelijke ontvangst, 
waarmee het oude gebouw in al zijn luister werd hersteld. Tijdens het stralen-
de feest opende de uitgenodigde Tsaar van Rusland het galabal door Prinses 
Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van Koning Willem I, ten dans te vragen. 
Koning Willem III en Koningin Sophie, geboren Prinses van Württemberg, 
leefden gescheiden van tafel en bed. Zij had er voor gekozen permanent Huis 
ten Bosch te bewonen. Toen zij op 3 juni 1877 stierf, werd zij – volgens haar 
laatste wens - opgebaard in de Oranjesael.

Meer zakelijke activiteiten hebben 
er ook plaats gehad. Koningin 
Wilhelmina stelde in 1899 de 
Oranjesael ter beschikking aan de 
vertegenwoordigers van 26 landen 
ten behoeve van de eerste inter-
nationale vredesconferentie, die op 
initiatief van Tsaar Nicolaas II in 
Den Haag gehouden werd. In 1940 
waren de enorme doeken met de 
befaamde schilderingen gelukkig in verzekerde bewaring opgeborgen. Tijdens 
de restauraties tussen 1949 en 1956 werden de appartementen, waaronder de 
Oranjesael, zoveel mogelijk in de oude vertrouwde stijl hersteld. 
Tijdens de nucleaire topconferentie, die in het voorjaar van 2014 in Den Haag 
plaatsvond, werden de 53 regeringsleiders door Koning Willem Alexander en 
Koningin Maxima uitgenodigd voor een galadiner in …. – u raadt het al - deze 
schitterende Oranjesael.

Beste mensen, hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze wel zeer 
speciale rondleiding. Ik hoop dat u alles heel goed in u hebt opgenomen, want 
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misschien duurt het wel weer ruim dertig jaar voordat dit staatseigendom 
bezichtigd mag worden. U bent als belastingbetaler in werkelijkheid 
mede-eigenaar van dit prachtige pand. Koningin Beatrix hield – met alle 
respect gesproken – niet van pottenkijkers. Hopelijk heeft Koning Willem- 
Alexander meer ainiteit met zijn buitenlandse collega’s die hun paleizen wél 
openstellen.” 

Verschillende aanwezigen die te kennen  gaven iets te willen vragen – en 
netjes gewacht hadden tot de gids haar verhaal afgerond had – werden helaas 
resoluut afgewimpeld. “Helaas, lieve belangstellenden, onze tijd is ruimschoots 
voorbij en de volgende groep staat alweer te wachten. Vraagt u mijn collega’s 
in de bookshop wat u nog wilt weten. Ook een mooi boek als herinnering is 
in deze cadeautjestijd wellicht een goed idee. Wilt u langs deze kant de zaal 
verlaten!”

Bij mijn vorige bezoek aan Huis ten Bosch in 1967 was de rondleiding veel 
uitvoeriger: ook de andere oiciële vertrekken waren toen te bezichtigen. In 
tegenstelling tot Koningin Beatrix bewoonde de toenmalige vorstin, Koningin 
Juliana, niet Huis ten Bosch maar Paleis Soestdijk. Zij gebruikte de Oranjezaal 
alleen bij de beëdiging van een nieuw kabinet en als vertrekpunt bij de viering 
van Prinsjesdag.
Ondanks de kortere rondleiding en de gehaaste – niet echt innemende – 
gids was ik blij mijn oude herinnering aan deze bijzonder indrukwekkende 
triomfzaal weer te hebben kunnen opfrissen.

Peter Peters

Waar gebeurd

De dirigent vroeg ‘t “zangles-koorlid” offie
niet gelijk had. En dus beaamde ’t schoffie,
ondanks ’t omringende geplaag,
de mening van de vakman graag.
Je doet wat voor een gratis kopje koffie!
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Als je er zo vlak voor staat, rijst de 
noordelijke gevel van de Grote Kerk, 
hoog, massief en een beetje 
ongenaakbaar boven ons uit. Even 
is er het beeld van die (bedoeld) 
onneembare vestingen, zoals we die 
wel kennen uit de middeleeuwen. Het 
doet je zomaar besefen hoe groot 
zo’n gebouw eigenlijk is. Hoe 
massaal en hoe kolossaal. Het maakt 
je wat klein en bescheiden tegenover 
de grootsheid van het eeuwenoude 
bouwwerk, waarin het vakmanschap 
van de handwerkslieden van eertijds 
in ieder geval respect afdwingt. 

En als je dan binnengaat, wordt dat nog versterkt door de overweldigende 
ruimte, waar alle lijnen lijken op te lossen in een soort geheimzinnig duister, 
zich verliezend in de hoge gewelven. En waar elk geluid zich mengt met de 
nagalm der eeuwen, die zich eroderend over de kerk en haar gebouw legt. 
Een nagalm, waar je als zanger zeker rekening mee te houden hebt. Je loopt 
er immers het risico, dat je jezelf inhaalt of voorbijloopt. Iets wat soms wel 
een kenmerk van onze tijd lijkt te zijn, waarin alles snel en gehaast dient te 
verlopen, opdat je maar niets zult missen, maar… die je uiteindelijk terugzet 
in je eigen kleinheid en je even stilzet om de nagalm van je eigen bestaan 
bewust te worden. Is de nagalm op zichzelf niet een stukje akoestische 
geschiedenis en een mogelijkheid om iets van je eigen (koor)geschiedenis te 
beleven? Misschien is het daarom ook wel goed om maar eens wat aandacht 
te besteden aan de akoestiek in ons eigen bestaan, waarvan altijd iets na zal 
galmen in de tijd, die nog voor ons ligt. 

De bus van onze adverteerder Verschoor had ons comfortabel naar het eiland 
van Dordrecht vervoerd en had ons gelegenheid gegeven om uit te stappen op 
de historische plaats waar lang geleden de karakteristieke Grote Kerk was op-
getrokken. De kerk, die ook zelf van historische betekenis zou worden. In de 
ruimte, die om praktische redenen al in subruimtes is onderverdeeld, vinden 
we de klassieke koorruimte, waar de beroemde synode van Dordrecht werd 
gehouden, die leidde tot het ontstaan van de Protestantse Kerken in Neder-
land. In deze ruimte de museale koorbanken, die blijkens een aantal bordjes, 
niet mogen worden aangeraakt en waarop je niet (meer) mag zitten. Opdat ze 
niet verloren gaan en hun echo uit het verleden onbeschadigd blijven door-
geven. Toen een deel van ‘Praise Him’, het koor dat ons had uitgenodigd voor 
een herdenkingsconcert, zich hier in hun opvallende rode toga ophield, kostte 

Kapitaal of kolossaal
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het overigens niet veel moeite om ze in de koorbanken te denken en het 
historische plaatje op te roepen, waarin de banken vroeger bezet moeten zijn 
geweest door eerbare mannen in toga’s en habijten. Nu droegen de zerken, 
waaronder de gegoeden van weleer zich een plaatsje voor hun stofelijkheid 
hadden gekocht, de mannen en vrouwen, die zich door het prachtig vergulde 
koorhek naar de ruimte van samenkomst zouden begeven om hun liederen te 
laten klinken. Bij orgelklanken, het warme geluid van hobo en het schallend 
koper van trompetten. “Ga met God” was het thema dat zou worden omspeeld 
en omzongen, bij het herdenken van het historisch protest, dat bijna 500 jaar 
geleden door Maarten Luther, in zijn 95 stellingen, op de deur van de slotkapel 
van Wittenberg werd gespijkerd. 
Eén van zijn grote bezwaren daarin gold de kerkelijke praktijken waarbij 
zaligheid en vergeving van zonden werden verhandeld door middel van 
alaatbrieven. Een schriftelijke verklaring dat meer zonden waren vergeven 
en je de tijd in het vagevuur – een soort wachtkamer tussen sterven en 
hemelopneming - kon bekorten naarmate je meer geld voor je zaligheid 
neertelde. Je zou zo, als je maar genoeg betaalde, een plaatsje in de hemel 
kunnen kopen. En met dat geld moest dan met name de Sint Pieterskerk in 
Rome, met al haar pracht en praal, worden gebouwd. Bovendien, en ook 
niet gering van omvang, moest de status van de klerikale wereld worden 
opgehouden. 
In een tijd waarin hel en verdoemenis in ruime mate van de kansel rolde, 
was dit alles natuurlijk rampzalig voor de mensen die weinig of niets bezaten. 
En gold het koopbare recht op vergeving vooral de bezittende klasse.
Men moet de christenen leren, schrijft Maarten Luther in zijn 50e stelling, 
dat de paus, als hij wist van de afpersingen der alaatpredikers, liever zou 
willen, dat de St. Pieterskerk tot as zou verbranden dan dat die gebouwd 
moest worden van de huid, het vlees en het gebeente van zijn schapen. 
We weten inmiddels hoe de paus zich hiertegen teweer stelde en welke prijs 
Maarten uiteindelijk betaalde. Een belangrijk moment als kantelmoment in de 
kerkelijke geschiedenis.
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Of de liederen, die zouden klinken in haar nagalm, en het thema van de 
samenkomst, hierbij aansloten, kan ik niet zomaar beamen, maar ze nemen 
wel afstand van een commercieel geloven en richten zich op de liefdevolle 
genade van de Heer der Kerk, in Wie alleen vergeving is. Vergeving waarvoor 
Hij met Zijn onbetaalbaar bloed betaalde en die niet afhankelijk is van het 
saldo op je bankrekening. 

We hadden onze plaatsen rond de rijk versierde preekstoel ingenomen. ‘Praise 
Him’, gedirigeerd door Jan Quintus Zwart, rood en massaal, rechts daarvan. 
Ons koor, als een soort verbindende schakel tussen ‘Praise Him’ en het 
publiek, er recht tegenover. En het publiek voornamelijk links. Op de kansel, 
overdekt door een klankbord met de wereldse tekenen van de hoge adel, 
dominee Vermaat, op de momenten waarop er bediening van het Woord en 
het gebed was voorzien, zoals toen het lied “Kom in mijn hart”, dat door het 
gemengd koor met de sopraan werd gezongen, verklonken was. 
We volgden dominee Vermaat in zijn openingsgebed, waarin hij dankte voor 
het samenzijn ‘in deze kapitale’ kerk. En direct al, op dat moment, bleven 
deze woorden bij mij haken en werd ik me opnieuw bewust van de omgeving. 
De hoge ruimte; de vele kentekenen van wereldlijke macht; de glans van het 
koorhek; de kostbare koorbanken; ooit kleurrijke wandschilderingen, waarvan 
nog fragmenten zijn te zien. De soms kostbaar gebeeldhouwde zerken. En wat 
al niet. Inderdaad een kapitale kerk en een kerk die kapitalen moet hebben 
gekost. En zweet en bloed en tranen… 

Ineens voelde ik me niet meer op mijn plaats. Opeens voelde het als onrecht 
om juist hier te herdenken. Opeens werd het allemaal vooral kolossaal. De 
ruimte, die zich in het duister van de gewelven verloor. De organisatie, die 
zich er op had toegelegd om alles tot in de puntjes geregeld te hebben; de 
regie, die zelfs tijdens de herdenking nu en dan voor mij hinderlijk aanwezig 
was. En zelfs de buitenproportionele hamer, een moker, die zou moeten 
schokken en de presentatie 
van moderne, vervangende, 
stellingen inleidde. Het had 
voor mij even niets te maken 
met de eenvoud van de 
handeling, die Maarten Luther 
in 1517 verrichtte. 

Het kostte moeite om terug 
te keren naar de werkelijk-
heid van het programma, dat 
moest worden afgewerkt. 
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En dat zich afspeelde binnen de intimiteit van het liturgisch centrum en de 
directe omgeving daarvan. Een intimiteit die dan nog een beetje werd 
versterkt door de omringende duisternis, maar ook isoleerde van de rest van 
het kolossale godshuis. En toen de dirigent zijn armen hief, en de teksten van 
prachtige liederen de ruimte zochten onder de klanken van orgel, trompet en 
hobo, toen was het er wel weer. Toen kon worden genoten van het sopraan-
geluid van Annelies Schep, maar ook van het voorrecht om in koor, in tekst en 
in muziek Gods lof uit te zingen; te getuigen van zijn grootsheid en jezelf weer 
als pelgrim te herkennen op de weg, die we met God mogen gaan. 

Het leek niet veel meer met Maarten Luther te maken te hebben, maar toch 
zou een samenzijn als het onze in die zowel kapitale als kolossale kerk niet 
mogelijk zijn geweest, als de, overigens ook niet onbemiddelde, monnik, niet 
de aandacht had gevraagd met een gewone hamer en een stukje perkament. 
Eigenlijk immers kreeg de gelovige van toen af pas stem binnen de geloofs-
gemeenschap. Een stem die nagalmt in de ruimte en die we overnemen om 
door te geven. Om kippenvel van te krijgen, zoals een bezoekster deze avond 
gebaarde kippenvel te hebben gekregen van wat we als koor aan die nagalm 
hebben mogen toevoegen. Groter en kostbaarder dan kathedralen. Kapitaal? 
Nee. Maar kolossaal in zijn eenvoud. 

Jan Swager 
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’t Is kerst. De kaarsen branden
Waar donkergroen de spar-tak geurt

En helderrood de hulstbes kleurt
Daar is een feest ophanden

’t Is kerst. Een mooi verhaal
Vertelt van warmte, liefde, vrede
En stilaan deelt zich stilte mede

Voorafgaand aan een rijk onthaal

’t Is kerst. En warme stemmen zingen
Hun lied, verklankt in reine maat
Van vrede die te wachten staat

En ongekende dingen

‘t Is kerst. Een feest vooral van samen
Van innige beslotenheid

Van warmte, kleur en vrolijkheid
Maar ook gesloten ramen

‘t Is kerst. Haast dronken van het licht
Gevoed door hun verlangen

Zijn mensen zwak en als gevangen
Vaak sterk naar binnen toe gericht

’t Is kerst. Maar, in het donker buiten
Omstraalt de glans van sterrenschijn

Een Kind dat vraagt er bij te zijn
En Hem van ons niet uit te sluiten

‘t Is kerst. In weggesloten nacht
Zoekt die wij binnen moesten wensen
Een plaats als mens onder de mensen

In ‘t hart dat Hij zijn vrede bracht

‘t Is kerst. Ons buiten moet naar binnen
Een plekje krijgen in ons hart

Waarin geen schijn ons meer verwart
En ons verliezen wordt tot winnen

‘t Is kerst. Daar kan het feest pas stralen
Waar Hij om wie het werk’lijk gaat

Centraal en in het midden staat
En Hij als Redder neer kwam dalen

Jan Swager

’t Is kerst
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Zingen in Israël... dat zou 
toch wel heel bijzonder zijn! 
Ik werd maanden geleden 
gebeld door mijn collega Peter 
Wildeman met de vraag of ik 
mee wilde gaan naar Israël 
met een concertreis. Ik ben er 
nooit geweest, dus daar had ik 
natuurlijk wel oren naar. Een 
land waar je dagelijks in de 

Bijbel over leest; om dat land dan zelf een keer te bezoeken ... dat zou toch 
mooi zijn. Al pratend kwam het idee op om eens te kijken of ik een mannen-
koor zou kunnen ‘meenemen’ om daar ook te zingen. 
Peter met een jongerenkoor, ik met een mannenkoor. Van een presentatie van 
dit reis-idee in oktober is het toch niet gekomen. Maar het gaat er toch van 
komen. 
 
Op dinsdag 12 januari aanstaande zal de bekende reisleider Gert Kranendonk 
van Goed Idee Reizen om 19.00 uur een presentatie houden over deze reis. 
De planning is om te vertrekken op maandag 30 mei 2016 vanaf Schiphol. 
De keuze is een 6- of een 8-daagse reis, dus óf op 4 juni, óf op 6 juni kom je 
weer terug. Gert Kranendonk heeft een fantastisch dagprogramma samen-
gesteld met bezoeken aan vele plaatsen, zeg maar de hoogtepunten. 

Zoals varen op het meer van 
Galilea, de berg Hermon, in 
Jeruzalem wandelen we van 
de Olijfberg af via het oude 
Jeruzalem over de Via Doloro-
sa. Drijven in de dode zee en 
naar Massada, en veel meer. 
Op Bijbel-historische plaatsen 
verzorgen we een kooroptre-
den en een concert in één van 
de kerken in Jeruzalem.

Echt een hele bijzondere reis! 
Reserveer dus onze eerste 
echte repetitieavond van 2016 al vanaf 19.00 uur. De presentatie zal zo’n half 
uur duren, dus we beginnen wellicht gewoon op tijd met de repetitie.

Arjan

Zingen in Israël
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Ro.ad & klus 
Noldijk 23 
2988 CD  Ridderkerk 
Telefoon 0180 – 617775 
Mobiel 06 – 53245389 
E-mail: ron@roggeveen.me 

        
  
     Ron Roggeveen 

Geeft u advies voor onderhoud, verbouwen of aankoop van uw 
woning. 

De irritante klemmende deur of raam, een scheef staande meubel of 
die wankele tafel, de gebladderde schuur schilderen of die verzakte 
tuinmuurtjes opnieuw metselen of wat u in en om het huis of boot 
vakkundig verholpen wilt hebben is Ro.ad & klus een goede keuze!  

06 - 31 75 02 31
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Je moet als zeeman toch al veel missen en zeker tijdens hoogtij dagen als 
Kerst en Oud en Nieuw. Maar als er dan ook nog dingen gebeuren aan boord 
zou je Kerstgevoel helemaal weg kunnen zijn door bijvoorbeeld heel slecht 
weer. Dan is het vaak afzien en vraag je je telkens weer af, wat doe ik toch 
op zee en had ik niet gewoon een walbaantje moeten hebben. 

De maand december roept voor mij toch altijd nog herinneringen op aan mijn vaartijd 
bij de sleepvaart. Vanaf oktober 1972 zat ik aan boord van de sleepboot “Elbe”. Dit 
prachtige schip was in die tijd samen met haar zusterschip de “Clyde” een goede 
middenklasser met een motorvermogen van 4.500 PK.
Na een periode van vier weken op station gelegen te hebben in de haven van Colombo 
op Ceylon, het tegenwoordige Sri Langka, kregen we eindelijk bericht van het hoofd-
kantoor van Smit Internationale te Rotterdam met een ‘opdracht’.

We werden verzocht om op te stomen 
naar Noord Sumatra. Daar zouden we de 
‘Clyde’ ontmoeten. Zij waren onderweg 
van Japan met een halve mammoettanker 
(de “Veedol”) naar Antwerpen. Wij moes-
ten de “Veedol” van hen over nemen, 
waarna de ‘Clyde’ moest doorvaren naar 
Singapore.
Met volle bunkers voeren we zo snel 
mogelijk richting Sumatra.
Na enkele dagen waren we bij Sabang 
aangekomen, een klein eilandje boven 
Sumatra. Daar namen we de “Veedol” 
over van de ‘Clyde’ en we maakten koers 
richting Antwerpen. Onze gemiddelde snelheid bedroeg slechts 6 mijl per uur. Een 
zeemijl is 1852 meter, dus dat was een goeie 11 kilometer per uur. Niet snel maar met 
zo’n ‘bakbeest’ achter je aan, kon dat ook niet. Er bevonden zich geen mensen aan 
boord van de tanker, de zogenaamde runners. Dus af en toe moesten we met de sloep 
even langszij varen, aan boord klimmen – en dat was een enorme hoogte – om o.a. 
de sleeptros en de verlichting te controleren en de ruimen, of er geen lekkage was. 
Maar zo lang het een mooi vlak zeetje was, was dat een leuke onderbreking. Maar we 
hebben het ook anders ervaren, lees maar verder…

Het zal ongeveer half december geweest zijn dat we al slepende over de helft van de 
Indische Oceaan waren richting Kaapstad om te bunkeren en post en proviand op te 
halen, toen ik radiocontact kreeg met Mauritiusradio. 

Kerstmis op zee

Elbe en het ss Rotterdam

Het is al weer een paar jaar geleden dat ik onderstaand historisch verhaal heb 
geschreven. Aangezien er intussen veel nieuwe koorleden zijn, wil ik dit verhaal, 
juist in deze tijd nogmaals plaatsen.
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Wist U dat…?

Het mannenkoor repeteert 

wekelijks op dinsdagavond

in de Verrijzeniskerk, 

Springerstraat 340

in de Alexanderpolder.

Er wordt gerepeteerd van 

19.45 uur tot 22.00 uur.

Ze vroegen ons om iedere drie uur een weerbericht naar hen te sturen. Aangezien wij 
zo langzaam ‘liepen’, waren wij een schitterend weerstation om waarnemingen te doen.
In de meteoberichten wordt o.a. het weerbeeld ter plaatse vermeld. Behalve de positie 
en snelheid van het schip, wordt ook de luchtdruk, temperatuur van de omgeving 
zowel als van het zeewater, de luchtvochtigheid en al of niet de bewolking doorgegeven. 
Het Meteo-station van Mauritius vertrouwde het niet helemaal, er zat boven de oceaan 
iets te broeden. Van een bepaald drukgebied werd de luchtdruk steeds lager en lager. 
Het gebied kwam onze kant uit en zou onze koers kunnen kruisen. 
Op een gegeven moment nam de bewolking toe, de windkracht nam eveneens sterk 
toe en de golven werden steeds hoger en hoger. Kortom, er was storm op komst. 
Iedere drie uur verstuurde ik onze waarnemingen naar Mauritiusradio. Ze zaten daar 
met gespitste oren te luisteren, waardoor ik heel snel verbinding met ze had. Dat was 
wel een voordeel, ik hoefde niet lang aan te roepen.
Als er slecht weer op komst is, moet je aan boord alles vast gaan sjorren, het zoge-
naamd ‘zeevast’ zetten. Maar veel tijd om alles zeevast te zetten hadden we bijna 
niet, want het ging eigenlijk razendsnel. 
Het lagedrukgebied bereikte een enorme lage stand, hoe laag is me ontschoten. Het 
werd een orkaan en het kreeg de naam Beatrice. Volgens de voorspellingen zouden 
wij deze orkaan pal over ons heen krijgen. 
Het weer verslechterde enorm en het ergste wat je als sleepboot kunt overkomen, 
gebeurde: de sleep brak. Door de enorme krachten was de sleepkabel gebroken, 
gelukkig was niemand hierbij gewond geraakt. Alleen op de radar was de “Veedol” 
nog te zien. Ik moest via de radio-noodgolf alle schepen in de buurt waarschuwen 
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dat er een ‘onbemande halve mammoettanker in die en 
die positie dreef’. Wij bleven daar dan zo dicht mogelijk in 
de buurt varen. 
Op een gegeven moment kregen we “het oog” van de 
orkaan pal over ons heen. Dit duurde 20 minuten en 
rondom waren de golven meer als huizen hoog. Er was 
een enorme wind welke maar niet tot bedaren kwam. Wat 
een ervaring. Toen we in het oog zaten was het betrekke-
lijk rustig – wat heet rustig, maar dit in vergelijking met de situatie daarvoor én erna. 
De kapitein vroeg mij om op de brug te komen 
assisteren aangezien de roerganger – en de meeste andere matrozen en de bootsman 
druk bezig waren om de restanten van de sleepkabel binnen te halen. De kapitein 
vroeg mij of ik het stuurwiel wilde overnemen van de roerganger. Omdat het schip 
slingerde en enorm stampte en steeds met z’n neus in de enorme golven dook, was 
het onverantwoord om los achter het stuurwiel te staan. Je kon je immers nergens 
aan vast houden behalve dan aan het wiel. 
Ik werd achter het stuurwiel vastgebonden en kreeg daar aanwijzingen van de kapi-
tein op welke koers ik het schip moest proberen te houden, in ieder geval met de kop 
op de golven.

Dit alles heeft zeker een drie kwartier – of was 
het toch langer? geduurd, dat weet ik niet 
meer zo precies. 
Men vraagt soms nu nog, “Was je niet bang?” 
Nee, dat niet, je had vertrouwen in het schip 
en haar bemanning en je had het gewoon te 
druk om ‘bang te zijn’. Wel enorm vermoeiend 
was het, dag in dag uit slingeren en stampen. 
Als je even je ogen probeerde dicht te doen in 
je kooi, moest je iets onder je matras stoppen 
om er niet uit te vallen. Ik weet nog dat ik m’n 

zwemvest onder het matras had gestopt waardoor je zodoende in een diepe kuil lag. 
Maar van slapen kwam het de eerste tijd toch niet.

Maar dan nu het volgende probleem. De orkaan hadden we ‘overleefd’, en dan nu de 
“Veedol” weer opsnorren. Het schip was van de radar gewoon verdwenen. Dat 
betekende dus meer dan 30 mijl afgedreven. Alle schepen in de buurt werd gevraagd 
‘uit te kijken’ naar het ‘drijvende en vermoedelijk onverlichte object’. 
Een paar dagen vóór de Kerst kregen we eindelijk het gevaarte weer op de radar in 
beeld. Het had de orkaan dus ook doorstaan. Alleen waren de lichten toch uitgegaan 
en was het dus zinnig om zo snel mogelijk vast te maken. Tja, en hoe doe je dat dan? 
Gewoon met de sloep langszij varen en aan boord klimmen met je reservelampen? 
Gemakkelijk gezegd maar als er nog een enorme deining staat bestaat de kans dat de 
sloep tegen de tanker te pletter slaat. Dus toch maar wachten op iets gunstiger weer, 
maar wel in de buurt blijven varen. Diverse malen probeerde men met de sloep langs-
zij te komen, maar steeds keerde men onverricht ter zake terug. Het was te riskant.

Stuurhuis Elbe
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Maar de dag vóór Kerst ’s middags, lukte het uiteindelijk toch. 
De eerste stuurman, de bootsman en een paar matrozen durfden het aan om aan 
boord te klimmen, de lampen te repareren en de sleepkabel weer vast te maken. 
Dit alles was een gevaarlijke onderneming, maar het lukte! 
Terug aan boord komen van de sleper was gemakkelijker en toen gaf de kapitein een 
‘rondje’ weg, zogenaamd ‘schoot-an’. Een ieder kreeg in z’n kroes een borreltje  
geschonken en er ging een gejuich op dat alles zo vlak voor Kerst was gelukt.
De volgende dag, Eerste Kerstdag, dronken we met z’n allen, voor zover niet op wacht 
in de machinekamer of boven op de brug, koie mét een heerlijk stuk banketstaaf en 
werd de Kerstkist door de kapitein open gemaakt. Hierin zat voor elk bemanningslid 
een klein cadeautje van de Stichting “Kerstfeest Op Zee”. Deze organisatie maakte 
ieder jaar voor alle Nederlandse koopvaardij-schepen, die gedurende deze feestdagen 
ergens op zee zouden zitten, een kerstkist met presentjes klaar. Deze kisten werden 
ruim van te voren naar de schepen gestuurd of naar de Nederlandse havens vervoerd. 
Bij die cadeautjes zat meestal een mooi kerstverhaal of gedicht. 
Na de koie gaf de kapitein een rondje weg en gingen we gezamenlijk ‘aan tafel’. 
Onze kok had met zijn kombuishulp voor het diner gezorgd. 
De kok – een gezellige, dikke kok, (want een goeie kok hoort dik te zijn, zegt men), 
had voor een voortrefelijk kerstdiner gezorgd, daar sprak men maanden later aan 
boord nog over. Het weer was gelukkig iets beter geworden, maar het schip slingerde 
toch nog behoorlijk. Dat betekende dat alles nog steeds ‘zeevast’ moest staan. Het 
kleed van de tafels van de messroom werd met water vochtig gehouden, zodat de 
borden en schalen niet konden gaan schuiven. Ook waren de zogenaamde stormlatten 
aan de rand van de tafels omhoog gehaald. Nu zou het in zulk slecht weer zinnig zijn 
geweest om bijvoorbeeld geen heldere soep te maken. Maar wat deed onze kok, hij 
deed dat juist wel en stond in de deuropening naar de kombuis te kijken hoe wij dat 
zouden oplossen. Met z’n dikke buik stond hij daar te glimmen van plezier. Maar om-
dat alles zo goed en voortrefelijk was klaar gemaakt, vergaven we ’t hem en lachten 
maar ‘zuur-zoet’ met hem mee. Het werd voor ons al met al toch nog een bijzondere 
“Kerstmis op Zee”. We misten wel natuurlijk de gezelligheid van thuis, maar in ge-
dachten waren we bij hen. Ook waren we dankbaar dat alles zo goed was afgelopen.

Johan de Geus

De redactie  van 
ons  koorblad 

oCtaaf wenst u 
allen gezegende 
Kerstdagen en 

een goed,  gezond 
en muzikaal 

Nieuwjaar toe



AGENDAAGENDA
21 december  Medewerking aan een beneiet-kerstconcert in de  20.00 uur
Maandag Hervormde Dorpskerk van Capelle aan den IJssel.  Capelle a/d IJssel 
 Dit concert wordt georganiseerd door de Lionsclub in 
 samenwerking met de Rotaryclub en de gezamenlijke 
 kerken uit Capelle aan den IJssel, die dit al een jaar of 
 tien organiseren. Medewerkenden zijn: het Chr. Mannenkoor
 ‘Prins Alexander’ o.l.v. Arjan Breukhoven, de sopraan Anna 
 Majchrzak en organist Cees van der Slik. De opbrengst van 
 dit concert is bestemd voor voedselpakketten voor de 
 ‘nooddruftigen’ in Capelle aan den IJssel.

22 december  Ons eigen kerstconcert in de Verrijzeniskerk.  20.00 uur
Dinsdag Medewerking wordt verleend door Martin Mans,  Verrijzeniskerk 
 orgel en Judith Sportel, sopraan. Arjan Breukhoven,  Rotterdam

 vleugel en algehele muzikale leiding.
 Kaarten € 8.00 en vrienden van het koor € 5.00. 

26 december  Medewerking aan het Schipperskerstfeest in de  16.00 uur
Zaterdag Pelgrimskerk Reyerdijk 51, door de drie koren van Rotterdam

 Arjan. Meer informatie volgt later. IJsselmonde

29 december Geen repetitieavond.
dinsdag

5 januari 2016 Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. De mannen 19.45 uur
dinsdag van het koor (actieve en passieve) en hun partners Verrijzeniskerk

 zijn van harte welkom.  Rotterdam

12 januari Presentatie-avond voor een reis naar Israël in 19.00 uur
dinsdag mei/juni 2016. Presentator is Gert Kranendonk van 
 Goed Idee Reizen.

6 februari Zingen bij ‘onze buren’ in de Burcht.  14.00 uur
Zaterdag

24 april Zingen in de Pelgrimskerk Zoetermeer
Zondag Avonddienst. 

10 mei en 11 mei Cd-opname in de Holaankerk. 
Dinsdag en woensdag  

5 juli                     laatste repetitieavond voor de zomervakantie;       19.45 uur
dinsdag

30 augustus       eerste repetitieavond na de zomervakantie.       19.45 uur
dinsdag

25 september Zingen in Hendrik Ido Ambacht.
Zondag Avonddienst. 

21 oktober Cd-presentatie in de Verrijzeniskerk 20.00 uur
Vrijdag Springerstraat 340, Rotterdam

4 december Zingen in de Open Hofkerk in Ommoord, 19.00 uur
Zondag Hesseplaats 441

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 19 januari aanstaande. 
Kopij hiervoor graag uiterlijk dinsdag 12 januari aanleveren bij de 
redactieleden. Voor e-mailadressen, zie pagina 2 van de oCtaaf.

oCtaaf december 2015


