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Genoeg gerust
We mogen weer. De meeste koorleden zullen van vakantie zijn teruggekeerd en
hebben misschien al wel en poosje hunkerend uitgekeken naar de datum waarop
we de agenda verder ten uitvoer zullen voortzetten.
We hopen dat ieder in de nu alweer achter ons liggende periode heeft mogen en
kunnen genieten van de ‘vrije tijd’, waarin het gebruikelijk is om eens wat anders
te ondernemen dan in de ‘sleur’ van alledag te doen gebruikelijk is.
Andere omgevingen, andere bezigheden, zonder de dwang van de
klok. Het is goed om nu en dan
het meestal vaste ritme in het
bestaan even te onderbreken. En
nieuwe ontdekkingen te doen, al
was het maar die van het bezitten
van spieren, waarvan we nog
nauwelijks weet meer hadden.
Het is ook goed om het ritme
weer op te pakken en in geregelde
structuren onze vrijheid, veiligheid
en rust te hervinden.
De wekelijkse repetitieavonden zijn
daar een gewaardeerd onderdeel
van.
We wensen onszelf en elkaar een
gezegend nieuw koorseizoen toe.

BOOM
TWEEWIELERS VOOR EEN FIETS OP MAAT!
Het juiste adres voor een deskundig advies in een winkel waar alle bekende merken aanwezig zijn!
Door middel van bodyscanning en zadelmeting kan iedere
ﬁets perfect op maat afgesteld worden!
ONZE PLUSPUNTEN ZIJN:
• Voorrang op reparaties
• Bedrijfsﬁetsenplan
• Zadelmeting

• Leenﬁets ter beschikking
• Deskundig advies
• 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
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Afscheid als opmaat
Gestaag ebt de stress van de ontstressing naar
kalmer tij en haakt voorzichtig naar de vertrouwd
deinende gewenning van straks. In herinnering
dringt zich de verwachting op. Veel koffers zijn
weer uitgepakt, tenten weggeborgen en foto’s
opgeslagen voor later. Reis- en verblijfsverhalen
wachten een verhoopt gewillig oor om langzaam
te vervagen in de vervanging door hernieuwde
belevenissen.
Nu ik dit schrijf: nog even, dan is het weer zover.
En als u dit leest: de eerste stappen op ons pad
van de muz(i)e(k) zijn alweer gezet. Of het nooit
anders is geweest slaat Arjan enthousiast, als
uitgerust, de maat en voegen stemmen zich naar
zijn wijzing en ritme tot klinkende liederen. Het
koorseizoen is weer begonnen. Zeven weken
onderbreking zijn overbrugd. Nog maar een paar weken en dan zullen we onze
medewerking alweer geven aan een zangdienst. Deze keer in ‘De Open Hof’ in
Hendrik Ido Ambacht. Het is als het doortrekken van de draad van ‘Ariadne’, die we
voor even loslieten, maar nu weer ophaalden uit een herinneringsverleden naar
een open koortoekomst. Geen nieuw begin, maar simpelweg een verdergaan is
daarvan het resultaat. Verder gaan waar we gebleven waren. En dat overdenkend
brengt dat ons nog even terug naar die avond in juli, waarop we, voor een periode,
van elkaar en van ons publiek afscheid namen. Met een ‘Talentenconcert’, dat ook
nog een ‘Benefietconcert’ mocht heten en informeel en gezellig een waardige
manier bleek om het 50e koorseizoen achter ons te laten.
Naast de min of meer gerijpte talenten van de al ervaren zangers, die zich
informeel presenteerden, kreeg de jongeman Tjerk Bakker (waar we vast nog
wel eens vaker van zullen horen) een podium vanwaar hij van zijn zangtalent
blijk kon geven. En dat ook op zeer verdienstelijke manier deed. Evenals Marloes
Rodenburg trouwens van haar talent getuigde op de vleugel. Je zal, naast
alle overige talenten, waarmee iedereen zich begiftigd mag weten, maar zo’n
gewichtig talent mee te dragen hebben gekregen. Om je er vervolgens nog niet
aan te vertillen ook. Het vraagt erom om je krachten te verdelen en die naar de
maat van je gave te ontplooien. Want een talent is een gave, maar niet één met
een vaste waarde of gewicht. Het is zoveel als de last waarmee de schaal van een
balans in evenwicht kan komen met karakter en persoonlijkheid. Dat maakt dat
er grote en bescheidener talenten bestaan, naar de mate waarin de ontvanger die
kan dragen en ermee in harmonie kan komen. Daarmee is een talent niet alleen
afhankelijk van techniek, maar ook van de kracht van schouders of benen die dat
alles kunnen dragen. En van de ruggengraat die in voldoende mate evenwicht
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borgt. Talent is meer dan een kunstje en gekoppeld aan de persoonlijkheid die
er zijn eigenheid aan geeft. Verder krijgt het pas zijn betekenis als het wordt
ontwikkeld en in de omgeving zichtbaar wordt. In uitingsvormen vaak heel
verschillend, maar in beginsel evenwaardig.
Hoe het ook zij, twee jonge mensen hebben elk één van hun bijzondere talenten
mogen laten opvallen en voegden zo hun kunnen in de “gevarieerde keus uit
zijn repertoire” die het koor publiekelijk mocht laten horen. Tot menig verrassing
op enig moment aangevuld met ‘mannen uit de zaal’, die even ‘van binnen uit’
meemaakten hoe het zou kunnen zijn om het ‘Guten Nacht’ in koor te laten
klinken. Natuurlijk min of meer bedoeld om hen, zo mogelijk, over te halen om
hun hoorplek te komen verruilen voor een koorplek. Wie wist toen, of weet nu,
in hoeverre dat effect ook zou worden bereikt? Of er mogelijk nog slapende of
dieper verborgen zangtalenten naar de oppervlakte zijn gedrongen? Maar een
leuk en ogenschijnlijk spontaan incident was het in ieder geval wel, zo aan het
eind van wat ook wel als een miniconcert aangekondigd is geweest.
In de redelijk bezette kerkzaal klonk
de keur van liederen, die een lange
vakantieperiode inluidden. Een soort
zingend afscheid van het zingen,
waarin het bewustzijn groeit dat
het ritme van het koorzijn voor een
poosje onderbroken zal zijn. Maar dat
niet dan nadat de dank zou worden
uitgezongen aan Hem, die ons hierin
verenigt. En zo verklonken met het
‘Dank sei dir, Herr’ in traditie de laatste
klanken van weer een koorseizoen.
Niet om definitief te verstillen, maar
om na te klinken en te herleven met
nieuwe lust en kracht als de kalender
de vertrouwde repetitieavonden weer
agendeert. Zo werd het slotconcert een
concert met toekomst. Een toekomst
waarin talenten zich mogelijk verder
zullen ontwikkelen. Een toekomst
waarin we als koor en als individuele
zanger ons hart kunnen laten spreken en ons best zullen mogen doen om onze
persoonlijke en onze verenigingsdoelstelling te realiseren. Een toekomst die
voor ons zo vanzelfsprekend lijkt. Maar dat zeker niet is! En zeker ook niet voor
iedereen. Hebben we ons ook niet, in collecte, bekommerd om die kinderen, die
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het meeste moeten ontberen van wat in onze maatschappij zo gewoon lijkt en
ruim voorhanden is?
Uit het benefiet (goede daad) mocht aan de stichting ‘Red een kind’ een mooi
bedrag worden overgemaakt, waarmee de mensen van de stichting mede onze
verantwoordelijkheid voor deze kinderen, met hun kwetsbare toekomst, kunnen
oppakken.
Voor me ligt ‘oCtaaf’. De laatste uitgave van het seizoen 2016-2017. Hij geeft
nog een kijkje in wat was, maar kijkt ook al vooruit, over de vakantieperiode
heen, naar het nieuwe seizoen, waarin ongetwijfeld vertrouwde zaken aan de
orde zullen komen. Er zullen weer medewerkingen zijn, waarvoor we ons best
zullen doen om die de inhoud te geven, die we er graag bij bedenken. Een
najaarsconcert schuift in de tijd alweer aardig naderbij. En de kerstperiode zal
ons regelmatig tot zingen brengen. In een tocht langs verschillende kerken gaan
we met verwachting onze koorweg. Dankbaar dat we er weer bij mogen zijn. Dat
een afscheid niet perse een afscheid hoeft te zijn, maar ook een opmaat mag zijn
naar later, naar meer en misschien wel naar beter.
Jan Swager

Erfelijk belast
Onze kleinzoon Matthijs is erfelijk
belast. Daar konden we al niet omheen,
maar zijn genen manifesteren zich
steeds opvallender. Soms valt dat
positief uit; andere keren beleeft
hij er minder plezier aan. Één
eigenschap zal ik nu niet behandelen.
Nou ja, even dan: het mannetje heeft
een fantastische jongenssopraan. Ik
zag hem dus al met zijn engelachtige
blonde kopje in een mooi rood
pijtje met witte superplie in een
jongenskoor. Daar mag ik het – mede
op het nadrukkelijke verzoek van
de kleine zanger - niet meer over
hebben. Het blijft toch jammer, want
hoe mooi zou zijn tenor over een
jaar of tien klinken in het Christelijk
Mannenkoor Prins Alexander?
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Zijn afkomst uit zich ook in een bijzonder sportieve instelling. Dat is niet zo vreemd.
Zijn moeder en zus gooiden c.q. gooien hoge ogen in regionale zwemwedstrijden.
In de roze slaapkamer van Kirsten hangen de medailles inmiddels niet meer
naast elkaar maar over elkaar heen. De vader van Matthijs is een enthousiast
amateurwielrenner en heeft een zwarte band in iets heel moeilijks. En nóg een
generatie verder is er ook sprake van een sportief bewustzijn: wij mogen graag
naar de Tour de France kijken (op tv dan) en ook naar een voetbalwedstrijd; ook
op tv. Als Nederland speelt, tenminste.
‘Matthijs Jordan-James’
Matthijs speelt basketball. Zijn vader ziet hem stiekem al optreden in de NBA,
de hoogste afdeling van het Amerikaanse basketball. En ik moet toegeven: zijn
stevige postuur, gecombineerd met zijn hoge snelheid én zijn enthousiasme
maken hem tot een heel goede verdediger. Dat heet in basketballtermen anders,
maar dat doet er nu even niet toe. Zijn grote voorbeeld heet LeBron James, die
ongeveer 50 tinten donkerder is dan Matthijs, maar ook dat doet niet ter zake.
Die James is immers ook zowat een meter groter.
Ook hier weer een typisch staaltje van genetica: zijn oom - onze zoon dus - was
als tiener groot fan van Michael Jordan (voor ingewijden: ‘above and beyond’
bij de Chicago Bulls). Dus bezochten we een kleine 20 jaar geleden het ‘huis
van Michael Jordan’ in Chicago, waar de beertjes, mokken, shirtjes en andere
memorabilia niet aan te slepen waren. Wie weet zitten we over acht jaar gezellig
op de koffie (oké: cola dan) bij die LeBron.
Judo
Qua postuur heeft onze enige kleinzoon - we hebben ook
twee kleindochters - wel wat weg van Anton Geesink. Hij
zit dus ook op judo, en heeft inmiddels een oranje band
met een groene slip. Met groot enthousiasme rolt hij elke
dinsdag met leeftijdgenootjes over de tatami. De trainer
(dat heet in het Japans waarschijnlijk ook anders) roept
af en toe termen die hemzelf kennelijk heel bekend in de
oren klinken. De kinderen snappen die commando’s ook,
en ze hebben enorm veel plezier. Bovendien leren ze hoe
ze moeten vallen. Dat kwam Matthijs al een aantal keren
goed van pas. In zijn doldriestheid wil hij nog wel eens
struikelen. Een fraaie schouderrol zorgt er dan voor dat hij
zich amper bezeert.
De trainer vatte het idee op om een wedstrijd te organiseren
tussen twee groepen die hij onder zijn hoede heeft. En
jawel: een gouden medaille voor Matthijs. Heb ik natuurlijk
meteen op Facebook gezet!
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De overwinning maakte grote indruk op hem. Alhoewel: het eerste wat hij
vertelde, ging over het veel grotere en oudere meisje met wie hij ook een partijtje
had gejudood. Heel verontwaardigd: “Ze vroeg of we na de wedstrijd nog even
konden stoeien, nou ja…”
Koe
Nóg een erfelijke belasting: van zijn overgrootvader, opa en moeder heeft hij een
ongelijke pigmentverdeling geërfd. Dat is soms lastig, want allemaal verbranden
ze levend als ze in de felle zon komen. Flinke delen van de huid zijn immers
niet beschermd tegen de zon. Er is dus hier en daar wat kleurverschil. Een en
ander doet aan de levenslust van opa, mama en Matthijs niets af. Van pesterijen
merken we bij Matthijs gelukkig vrijwel niets.
Soms gebeurt dat wél. Zelfs tijdens een training, toch bij uitstek een sportieve
aangelegenheid. Een pesterig ventje voegde onze kleinzoon toe dat hij een ‘koe’
was. Matthijs draaide zich kalm naar het mannetje, en zei rustig maar heel
nadrukkelijk met zijn luide jongenssopraan: “En jij hebt een poephoofd”.
Voor de jongetjes was de zaak daarmee afgedaan. Voor de moeder van het andere
ventje niet: zij ging op hoge poten verhaal halen bij de trainer. Die vond het
gelukkig ook niet echt de moeite waard, maar praatte wel even met de aspirantNBA’ers.
De training ging verder, in goede harmonie. En zo hoort het.
Carola Peters

Dat ene talent
Verborgen, nog onbekend
ligt dat ene talent
voor de ogen der mensen verscholen
Toch werd dat talent
op enig moment
tot groei toegekend
en vruchtbaar gebruiken bevolen

Die zich schuldig herkent
houde voorts dat talent
niet langer voor and’ren verholen
maar tone fervent
wat hijzelf al reeds kent
als op enig moment
tot vruchtbare woeker bevolen

Verscholen, onaangewend
geeft ‘t geen rendement
wordt dát die ‘t gaf dus ontstolen
Want dat ene talent
werd - nu nog latent tot groei toegekend
en woek’rend gebruik werd bevolen

Want, tot groei toegekend
ligt gewenst rendement
van ‘t ontvangen talent
in wél aangewend
en in moedig gebruiken verscholen
Jan Swager
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Onze koorzang bij de Reformatieherdenking
31 oktober 1517

500 jaar Reformatie
31 oktober 2017

Ontmoetingskerk

Alexanderkerk

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen
vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis
wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie (Kerkhervorming) en wat we
nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld
heeft veranderd op allerlei gebied in heel Europa en de invloeden daarvan zijn
tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar, ook in ons land. Vandaar dat
een groot jubileum in 2017 niet alleen in de Luthersteden Wittenberg, Eisleben,
Eisenach enz. gevierd zal worden, maar ook ver buiten Duitsland de nodige
aandacht zal krijgen. Op het internet kun je de talloze tentoonstellingen,
festivals en andere activiteiten m.b.t. Luther en de herdenking van 500 jaar
Reformatie vinden. Al deze activiteiten laten o.a. zien hoe het gedachtegoed
van de Reformatie onze cultuur en identiteit hebben bepaald.
Ook in ons land, maar ook in vele andere Europese
landen, is er volop aandacht voor deze historische
gebeurtenis. Onder andere door de vele “vieringen” met
zelfs een speciaal Luther-lied geschreven op verzoek
van de Evangelisch- Lutherse Synode in ons land,
‘Wij leven van genade’. Maar ook door de commercie
die een graantje probeert mee te pikken. Zonder
volledig te willen zijn, noemen we o.a. …allerlei nieuw
verschenen boeken;
cd’s uitgebracht ter
gelegenheid van 500
jaar Reformatie; nieuwe
postzegels met dit
thema; een glossy over Luther; een (jeugd)
film ‘Storm, letters van vuur’; een speciaal
gemaakte film over de vrouw van Luther,
Katharina von Bora; de vele aangeboden
Lutherreizen; een stripboek ‘De Klokkenluider
van Wittenberg’ en zelfs is een poppetje van
de Duitse kerkhervormer Maarten Luther het
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meest verkochte miniatuurspeeltje van Playmobil ooit. Ook Lego heeft in het
assortiment Luther opgenomen enz. enz.
In dit schrijven wil ik niet alle feiten over Luther behandelen en de invloed die
zijn werk teweeg heeft gebracht. Je kunt dat zelf terugvinden op het internet bij
o.a. Wikipedia. Over zijn kloostertijd; over zijn strijd tegen de aflaathandel van
Tetzel en over zijn ontdekking in de brief aan de Romeinen ‘De rechtvaardige zal
door het geloof leven’ (Romeinen 1 : 17). Alleen wil ik heel kort iets schrijven
over zijn invloed via de muziek, omdat wij als mannen van het mannenkoor zelf
ook graag zingen.
Luther kreeg een degelijke
muzikale opvoeding, speelde
luit, onderhield contacten met
vooraanstaande componisten en
componeerde zelf ook. Muziek
en zang was voor Luther (zoals
hij zelf zei) niet alleen een mooie
en heerlijke gave van God, maar
ook heel praktisch een middel
voor gelovigen om teksten uit
de Bijbel te leren onthouden. Een van de vele voorbeelden ervan is het lied
‘Vater unser im Himmelreich’ een Duitstalige berijming van het ‘Onze Vader’.
Misschien wel het meest bekende lied van hem is Psalm 46 uit het jaar 1528 ‘Ein
feste Burg ist unser Gott’ (een vaste burcht is onze God).
Dit lied/gezang dat zelfs nu nog ‘het Lutherlied’
wordt genoemd, zullen we ook zeker tijdens de
Reformatieherdenking samen zingen. De liederen
(in totaal 36) die Luther op zijn naam heeft staan,
maakten geweldige indruk. In zijn liederen hoorde
men wat in die tijd in de kerk nooit werd gehoord,
namelijk hoe het geloof persoonlijk wordt ervaren,
niet in het Latijn, maar in de taal van het volk
die iedereen kon begrijpen. Dat is ook de grote
verdienste van Luther (en de Reformatie) geweest
dat hij samen met zijn vriend Melanchthon de
Bijbel in het Duits -in de volkstaal- heeft vertaald.
Iedereen moest de Bijbel zelf in zijn eigen taal kunnen lezen en niet alleen
afhankelijk zijn van de uitleg van de kerkelijke leiding. Iedereen moest ook
begrijpen wat men zong, want het gewone volk begreep het Latijn niet en miste
daardoor ook de inhoud van de liederen.
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Ik wil dit stukje afsluiten met de belangrijkste
ontdekking die de Reformatie heeft gebracht
nl. een mens wordt gered door genade alleen!
Luther verzette zich fel tegen het idee dat de
mens zelf zijn redding moet bewerkstelligen.
Hij greep terug op de teksten van de apostel
Paulus, waarin deze uitlegt dat redding
voortkomt uit de genade van God, niet uit
werken van de mens. Luther verzette zich
daardoor ook sterk tegen de handel in aflaten.
Alleen door genade,
Sola gratia! Dit is
een van de 5 sola’s die een samenvattend
uitgangspunt vormt van de Reformatie, maar ook vandaag aan de dag nog
steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen van het protestantisme. De
andere 4 sola’s zijn: Sola fide (alleen door geloof); Sola scriptura (alleen
door de Schrift [de Bijbel]); Solus Christus (alleen door Christus); Soli Deo
gloria (alle eer is aan God alleen).
We gaan de mannen van de Reformatie (Luther, Zwingli, Calvijn enz. ) niet
als heiligen vereren, want dan zouden we dezelfde fout maken als bij de
heiligenverering in de Middeleeuwen, maar we zijn hen wel enorm dankbaar
dat zij door God gebruikt zijn om de Bijbel weer in het volle licht te plaatsen en
het Woord van God alleen te laten spreken. Alleen daarom is het al zinvol en
bijzonder waardevol om -na 500 jaar- als mannenkoor onze medewerking te
verlenen aan zo’n herdenkingsmoment op 31 oktober in de Ontmoetingskerk in
Capelle Schollevaar.
Pieter Vlok

Bijen
de bijen zoemen rond hun woning
en werken aan een nijver plan
zij zorgen voor de zoete honing
wij maken er een potje van
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Joy to the World
Moderato, maestoso e jubiloso. Ingehouden juichen… dat moet het wel
zo ongeveer zijn dat de componist zich in het gehoor voorstelt als hij
de tekst van het ‘Joy to the World’ op muziek zet. Hoe dat precies moet
hangt dan vervolgens af van hoe de tekst door dirigent en zanger wordt
beleefd, maar het doet een beetje denken aan het Britse flegmatisme:
vooral niet uitbundig, maar toch getuigend van een soort opgeruimde,
doorleefde blijdschap.
Of dat dan weer de manier is waarop de
Engelse tekstschrijver Isaac Watts het ook
heeft bedoeld, laten we verder maar in het
midden. Maar de componist, die de tekst op
muziek zette, heeft in ieder geval gemeend om
hiervoor een aanwijzing mee te moeten geven:
Moderato (gematigd), maar ook maestoso
(gedragen) en jubiloso (jubelend).
En die volgen we dan als uitvoerders maar
gehoorzaam.
Isaac gaf in 1719 een liederenbundel uit met
teksten, waarin hij de gebeurtenissen in het
Nieuwe Testament probeerde te verbinden met
de psalmen van David. Eén van die teksten
kennen wij onder de titel ‘Joy to the World’.
Een lied dat, misschien hier en daar wel wat
geforceerd, is geïnspireerd op de teksten van
de psalmen 96 en 98, zoals David die ooit
tokkelde en ons overleverde: “…laat juichen
de wereld en haar bewoners…”
Of dit een psalmische heenwijzing is naar de
komst van onze Heer, moet worden betwijfeld,
maar als je vanuit de wetenschap van het
kerstevangelie terug redeneert, zoals Watts
kennelijk deed, dan is de tekst zeker ook niet
misplaatst en kan de oproep best worden
overgenomen.
Wie oorspronkelijk de muziek schreef blijft onduidelijk. Het wordt toegeschreven
aan de Amerikaanse componist Lowell Mason, maar of die het ook inderdaad
schreef, lijkt niet te kloppen, omdat het lied al 3 jaar voor de introductie in
Amerika in een tweetal Engelse bundels was verschenen.
In het arrangement, zoals wij dat kennen, wordt Mason wel als componist
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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.

Uw touroperator & touringcarbedrijf
90 jaar persoonlijk advies en deskundigheid
97,8% tevreden relaties

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
de

van de 3 generatie. Een hecht familiebedrijf! Wij
bieden u volledige service zoals u dat wilt. Onze droom

Uw evenementenbureau voor uw
bijzondere gelegenheden.
Particulier & business events,
incentives, meetings, conferences.

is het verbinden van gezelschappen door unieke
belevenissen. Wij maken reeds 90 jaar de meest
uiteenlopende belevenissen waar!

Meerdaagse reizen & Dagtrips
Voor uw personeelsvereniging & bedrijf

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

Trips voor uw gezelschap
Voor ieder gezelschap > 25 personen
een uniek aanbod

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!

Schoolreizen, studiereizen en werkweken
Een passend aanbod voor ieder onderwijs

Graag tot ziens bij Verschoor reizen.

Basjan & Marjandel Verschoor
Jacco & Christian Verschoor

Individuele boekingen
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genoemd, maar wordt ook aangegeven dat de muziek ‘naar Händel’ is
gecomponeerd. Het lijkt er inderdaad op dat er gebruik is gemaakt van diens
muziek, omdat het refrein ‘let heav’n and nature sing’ zou doen denken aan een
koraal uit de ‘Messiah’.
Des te waarschijnlijker is dat, omdat Mason veel muziek van Händel heeft
gearrangeerd en zelfs in 1836 een bundel met ‘Händel-arrangementen’ heeft
uitgegeven. Ook het ‘Joy to the World’ heeft dit muzikale sausje meegekregen.
En zo zingen wij dus een gearrangeerd
arrangement van een melodie die we
eigenlijk niet in z’n oorspronkelijkheid
kennen. En met een tekst, die door zijn
populariteit in veel talen is vertaald en
misschien hier en daar wel is aangepast
aan de persoonlijke wensen van uitvoerders.
Zoals dat zo vaak gaat met liederen die
erg populair worden, gaan er allerlei
figuren mee aan de haal. En wordt er
zoveel vertaald en gearrangeerd, dat na
verloop van tijd de oorsprong vervaagt.
Dat is kennelijk ook gebeurd met onze
Zweedse uitgave van een Amerikaanse
versie van een waarschijnlijk Duitse
melodie met een oorspronkelijk Engelse
tekst. Is het verwonderlijk dat veel
vragen over herkomst en geschiedenis
onbeantwoord blijven?
Onze versie van de Zweedse arrangeur Robert Sund, kent een couplet minder
dan de vier die Watts voor zijn bundel schreef.
Waarom het derde couplet niet meer is opgenomen, laat zich een beetje raden.
Misschien omdat de tekst een wat andere sfeer weergeeft, misschien ook omdat
de uitvoering van het lied anders te lang zou duren. Toch past het voor mij
wel in de logische opbouw van het lied, waarin het eigenlijk een ‘brug-vangebeuren’ vormt naar het hoogtepunt waarmee het lied in verwondering afsluit.
Maar oordeel maar zelf.
Ik zal het ontbrekende 3e couplet hierna cursief in de vertaling opnemen en
hoop zo toch een beetje recht te doen aan de bedoelingen die de schrijver er
bijna 300 jaar geleden aan meegaf.
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Joy to the World
Blijdschap voor de wereld:

Niet langer nemen zonden en zorgen toe

De Heer is gekomen!

Noch verpesten doorns het veld

Laat de aarde haar Koning ontvangen

Hij komt om Zijn zegen te verspreiden

Laat ieder hart voor Hem ruimte maken

Zo ver als de vloek wordt gevonden

En hemel en aarde zingen
Hij regeert de wereld
Vreugde voor de aarde:

Met recht en met genade

De Verlosser regeert nu!

En zorgt ervoor dat de volkeren

Laten de mensen hun gezangen laten horen

De glorie van zijn rechtvaardigheid bewijzen

Terwijl velden en rivieren

En zich verwonderen over Zijn liefde

Rotsen, heuvels en vlakten
Hun vreugdeklanken herhalen
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Gezworen kameraden
In tegenstelling tot mijn vorige artikel ‘Bonje met de buren’, waarin ik
de strijd beschreef tussen de Franse Zonnekoning Lodewijk XlV en onze
Stadhouder Willem lll, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, kan ik deze
keer verslag doen van de hechte vriendschap tussen twee gezworen
kameraden: Willem de Zwijger (1533-1584) en Philips van Marnix van
Sint Aldegonde (1538-1598). Op zaterdag 20 mei jl. stond op de agenda
van onze geschiedkundige vereniging een dagexcursie gepland naar
Antwerpen en Bornem in België. Bezocht zou gaan worden de voor de
Oranjes belangrijke Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en het kasteel van
de familie Van Marnix van Sint Aldegonde.
In de Vrouwekathedraal werden we vriendelijk welkom geheten door een
enthousiaste – en zoals later bleek zeer deskundige – gids met de woorden:
“Ik ben zeer verheugd dat ik vandaag een zo geïnteresseerde ‘Oranjegroep’
mag rondleiden in deze prachtige kathedraal. Vandaar dat ik mijn oranje trui
heb aangetrokken.” In onvervalst Vlaams stak hij van wal. “In de periode van
de Beeldenstorm (1566) was Willem de Zwijger gouverneur van Antwerpen.
Nadat Willem zich had laten scheiden van Anna van Saksen was hij alweer snel
op zoek naar een nieuwe echtgenote. Van zijn vriend Philips van Marnix van
Sint Aldegonde was alom bekend dat hij vele uitstekende bekwaamheden en
opvallende kwaliteiten bezat. Als huwelijksbemiddelaar in Oranje-dienst haalde
hij in 1574 Charlotte de Bourbon naar Holland. Nadat het gelukkige echtpaar
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zes dochters had gekregen, werd Willem in 1582 opnieuw weduwnaar. Charlotte
ligt in deze kathedraal - in de St. Antoniuskapel - begraven. Ook Willems vierde
huwelijk – met Louise de Coligny – in 1583 kwam tot stand door toedoen van
Philips. Uit deze echtverbintenis werd in 1584 onze ‘Stedendwinger’ Frederik
Hendrik geboren. Samen met zijn halfbroer Maurits heeft Frederik Hendrik – en
nog vele anderen - onze 80-jarige onafhankelijkheids-oorlog tot een succesvol
einde weten te brengen.”
Talrijke vragen en opmerkingen van de veelal betweterige Orangisten wist onze
goed voorbereide gids alert te beantwoorden. “Al in 1124 zijn de Antwerpenaren
gestart met de bouw van deze kathedraal, de grootste gotische kerk - met
een vloeroppervlak van ruim 8.000 vierkante meter - in de Nederlanden. Rond
1520 verrees het silhouet van de 123 meter hoge toren hoog boven de stad.
In de toren bevindt zich een beiaard met 49 klokken. U hebt vast ondertussen
de prachtige gebrandschilderde ramen – in totaal 55 - al bewonderd. Over het
meest beroemde ‘Het Laatste Avondmaalglas met Engelbrecht ll (1451-1504),
graaf van Nassau, ga ik u - als speciale gasten - uitgebreider vertellen dan
normaal in de rondleiding. Deze graaf Engelbrecht, die behoorde tot de eerste
Nassau’ers in de Nederlanden, schonk de kathedraal dit glasraam. Rond de
voorstelling van het laatste Avondmaal met de knielende Engelbrecht bevonden
zich zijn zestien wapenschilden van al zijn titels en bezittingen. Het meest
centrale wapen is omgeven met de Orde van het Gulden Vlies – in 1430 ingesteld
door de Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467) – en voorzien van
de wapenspreuk ‘se sera moi Nassov’.”
Aansluitend nodigde onze gids ons uit hem in een wat hoger tempo te volgen
voor de verdere rondleiding langs het schitterende priesterkoor met het
prachtige hoogaltaar, de indrukwekkende en monumentale koorbanken met
fraai houtsnijwerk, de vele kunstzinnige beelden en schilderijen (onder andere
van Peter Paul Rubens). Ook de decoratieve symbolische figuren op de sterk in
het oog springende eikenhouten preekstoel en biechtstoelen werden uitvoerig
toegelicht.
“Speciaal voor u heb ik een van onze organisten gevraagd om het 19e -eeuwse
Schyvenorgel met 90 registers en 5.770 pijpen van Peter Verbrugghen de Oude
te bespelen. Muziek is door de eeuwen heen erg belangrijk geweest voor de
liturgie in deze kathedraal. De enorme, barokke houten kast dateert uit 1657.
Na het beluisteren van de prachtige, majestueuze klanken is deze rondleiding
tot een eind gekomen. Ik heb nog nooit zo’n enthousiaste en betrokken groep
onder mijn gehoor gehad. Zelfs ik heb hier ook van geleerd. Ik dank u heel
hartelijk voor uw aandacht.” Een luid applaus viel hem ten deel voor alle
interessante historische, religieuze en kunsthistorische informatie.
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Onderweg naar het eeuwenoude
kasteel van de familie Van Marnix
van Sint Aldegonde in Bornem werd
ook een bezoek gebracht aan de
achtertuin van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten in Antwerpen.
Hierin bevonden zich naast het meer
dan drie meter hoge monument met
de standbeelden van Willem van
Oranje en zijn rechterhand Philips
van Marnix van Sint Aldegonde
zeventien zuilen (één voor elk van
de toenmalige Zeventien Provinciën)
met uitspraken van de ‘Gezworen
Kameraden’.
Het middeleeuwse kasteel met zijn ronde torens in het water van de Oude
Schelde stamde uit 1007 en werd in 1586 heropgebouwd door Don Pedro
Coloma, 8ste Baron van Bornem. Philips was een ver familielid. Een nazaat van
de grafelijke familie en huidige bewoner van het prachtige slot, graaf John ll van
Marnix, Heer van Sint Aldegonde en 14de graaf van Bornem heette ons hartelijk
welkom. “Omdat onze familie vaak in één adem genoemd wordt met uw familie
Van Oranje-Nassau stel ik er een eer in u persoonlijk rond te leiden door dit
schitterende eeuwenoude erfgoed. Het interieur in de goed onderhouden ruimtes
biedt veel, mooi en authentiek meubilair en talrijke schilderijen. Ik wil dat het
kasteel leeft en dat de zalen een bewoonde indruk maken. De bibliotheek is
rijk versierd met gravures van Breughel de Oude en bezit een interessante
tentoonstelling over onze beroemde Philips, de rechterhand van uw Willem van
Oranje, lid van de Raad van State en van 1583 tot 1585 burgemeester van
Antwerpen. Aangezien ik geen nakomelingen heb, heb ik het kasteel en het
landgoed in 1983 ondergebracht in een vennootschap onder toezicht van de
Stichting van openbaar nut Marnix.“
Trots nodigt onze gastheer ons uit om hem te volgen. In de monumentale hal
wijst hij direct op een groot achthoekig schilderij met de portretten van zeven
leden van het huis van Oranje-Nassau. De eetkamer bevat onder andere prachtig
Chinees porselein. De wanden zijn versierd met een reeks portretten van Karel
V en Philips II. In het midden bevindt zich een schildering van Willem de Zwijger,
vertrouweling van Karel V. Aan het plafond zien we de wapenschilden van de
familie Marnix en door de eeuwen heen aanverwante adellijke geslachten. Via
verschillende rijk gedecoreerde salons komen we in de rooksalon. Deze kamer een van de gezelligste ruimtes in het kasteel – biedt een prachtig uitzicht op de
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Oude Schelde. Op één belangrijk schilderwerk van de Vlaamse School staat het
tafereel waarbij vertegenwoordigers van de Raad van Adel in de Nederlanden
de Hertog van Alva smeken om genade. Tot slot belanden we in de grote
bibliotheek met een aanzienlijk aantal zeldzame boeken, waarvan de oudste
incunabelen zijn. Dit zijn boeken, die nog voor de boekdrukkunst in 1501, met
losse letters gedrukt werden. Tevens bevond zich daar het uitgebreide archief
over de geschiedenis van het kasteel. “Graag wil ik u hier Luuk van Caluwé aan
u voorstellen. Hij is hier op het kasteel vrijwilliger en houdt zich als historicus in
het bijzonder bezig met onze Philips”, beklemtoont de trotse graaf.
“Dames en heren uit Holland, het doet mij deugd u iets te mogen vertellen
over uw volkslied. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat
geschreven door onze Philips. Veel meer dan staatsman of uitvoerder van
militaire opdrachten was hij een vormer van het godsdienstige leven. Hij heeft
leiding en vorm gegeven aan de calvinistische gemeenten in de Nederlanden.
Naast het schrijven van vermaningen en troostbrieven gaf hij adviezen en hield
hij zich bezig met kerkordening en gemeentevorming. Het Wilhelmus behoort
tot de Geuzenliederen, waarin op persoonlijke wijze uiting werd gegeven
aan de toenmalige 80-jarige oorlogsgebeurtenissen. Deze troostliederen,
bemoedigingsliederen, strijd- en geloofsliederen werden in de eerste plaats
van mond tot mond verspreid, maar ook al spoedig gedrukt op losse blaadjes.
Er moeten vrij snel verzamelbundeltjes van zijn gedrukt, waarvan de oudste
echter niet bewaard zijn gebleven. De oudst bewaarde druk van 1581 bevindt
zich in de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag. Het Wilhelmus maakte deel
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uit van een groep liederen die opriepen tot volharding in de strijd tegen de
Spaanse tirannie. Aangenomen wordt dat het gezongen wordt op een oude
Franse melodie: een soldatenlooplied op marsmuziek. Bij de speurtocht naar de
maker blijken we steeds weer uit te komen bij onze Philips, de voortreffelijkste
prozaschrijver van zijn tijd. Hij stond in dienst van Willem van Oranje en maakte
propaganda voor diens zaak. Het Wilhelmus is geen gewoon volkslied: het is
het enige dat niet sentimenteel het plekje grond verheerlijkt, maar dat eindigt
met het profetische woord gerechtigheid. De hand van Philips is terug te vinden
in de bewerking van de oudere versie tot acrostichon. Dit is een zogenaamd
naamdicht, waarvan de beginletters van de strofen een naam vormen. In ons
geval: WILLEM VAN NASSOU. De onlosmakende drieëenheid God, Nederland en
Oranje maken hem, bijna 420 jaar na zijn dood tot een waarlijke ‘erflater van
onze beschaving’.
Pas in 1932 is het Wilhelmus jullie officiële, nationale volkslied geworden. Laatst
heeft een Belg – ja u hoort het goed – het Wilhelmus, als verreweg de beste
hymne, aanbevolen als toekomstig Europees volkslied! Dames en heren, heel
chauvinistisch en autoritair wuif ik aan het eind van mijn relaas uw vragen,
bedenkingen en tegenstrijdige opmerkingen weg en wens ik u verder veel
genoegen bij de verdere rondleiding door de graaf.” Aan het applaus was toch
duidelijk te merken hoezeer zijn bijdrage door de vaak betweterige groep werd
beoordeeld.
In enkele bijgebouwen troffen we een indrukwekkende verzameling van
jachtkoetsen en bijbehorend paardentuig aan. Onvermoeibaar beantwoordde de
78-jarige graaf de vele vragen over zijn vroegere hobby van paardenmennen.
Tot slot attendeerde hij alle belangstellenden op de kasteelwinkel, waar vele
leuke en lekkere herinneringen aan dit bijzondere bezoek te koop waren. “Als u
besluit het goed gedocumenteerde boekje over dit kasteel en zijn geschiedenis
aan te schaffen, wil ik dat met alle plezier met mijn handtekening signeren. Als
afsluiting van deze middag bent u van harte uitgenodigd om op het terras nog
even na te praten onder het genot van een Belgisch hapje en drankje.” Aan het
applaus viel duidelijk af te leiden hoe de groep de rondleiding door de graaf zelf
gewaardeerd had.
Voordat het gezelschap de terugreis aanvaardde, moesten er natuurlijk nog een
aantal foto’s samen met de graaf gemaakt worden, waaronder de gebruikelijke
groepsfoto. Hoezeer ook de graaf en een aantal vrijwilligers zich die middag
hadden geamuseerd, bleek wel uit de ‘plezante’ afscheidswoorden en het
hartelijke uitzwaaien.
Peter Peters
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Mijn reis in Nieuw Zeeland (Deel 3)
In dit derde verslag van mijn reis naar Nieuw Zeeland neem ik u mee
naar het Tongariro National Park op het Noordereiland. Dit park beslaat
796 km² en heeft 3 vulkanen. Mount Ruapehu, Ngauruhoe en Mount
Tongariro. Daarnaast is dit het oudste park van het land. De laatste
uitbarsting is gedaan door Mount Ruapehu in 1996. Er is geregeld
activiteit waargenomen en de vulkanen worden nauwlettend in de
gaten gehouden. Samen met mijn vrouw verbleven wij op een camping
vlakbij deze 3 vulkanen.
Ons doel voor deze tijd was de
bekende Tongariro crossing te
wandelen. Een tocht van ruim
7 uur.
We zouden dan langs Mount
Ngauruhoe wandelen. Deze
berg is gebruikt als decor in de
films van de Lord of the Rings.
Blijft voor het idee leuk om
deze berg te bezoeken en
te weten dat hij in een film
gebruikt is.
Het idee van de crossing is dat je met een shuttle-bus naar het begin van de
wandeling gebracht wordt en elders weer opgepikt wordt. Dus start en eind
liggen niet bij elkaar.
Echter door de matig-slechte
weersomstandigheden bovenop de berg is tot 2 keer toe de
tocht afgelast. Aangezien wij
natuurlijk ook verder moesten
reizen, hebben wij ervoor gekozen op eigen gelegenheid
naar het startpunt te gaan
en dan maar een wandeling
naar boven te maken en dan
weer terug. Hoewel het mistig
was aan het begin van onze
wandeling, klaarde het weer
later op de dag op en hadden
we een prachtig uitzicht op de omgeving. Het ruige/robuuste vulkanische
landschap en de weidste vergezichten brachten veel verwondering bij ons. Het
leukste was nog wel dat we op een gegeven moment over een grote vlakte
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liepen en door de mist zagen we maar enkele tientallen meters, maar nadat we
hogerop geklommen waren en de mist verdween, zagen we de omvang van dit
terrein en toen bleek dat we over de krater van de vulkaan gewandeld hadden…
gelukkig sliep de berg rustig door.
Op het hoogste punt van de wandeling besloten we terug te gaan en liepen we
met een voldaan gevoel weer naar de auto.
We moesten ook wel verder.
Want we hadden een afspraak
op de veerboot naar het
Zuidereiland de volgende dag.
Een oversteek van ongeveer 3
uur. Na ons gemeld te hebben
bij het loket vertrokken we
uit de haven van Wellington
richting Picton.
De tocht voerde door Cook
Strait, vernoemd naar James
Cook, de eerste Europeaan die
hier met een schip doorheen
voer. Het was best een heftige
overtocht. Zo vol op zee met een stevige wind zorgde voor veel deining. We
waren dan ook blij toen we de Fjorden bereikten en we beschutting vonden
van deze heuvels/bergen. Het laatste uurtje zo door de fjorden was werkelijk
prachtig.
De zon was gaan schijnen, een rustig windje en met deze prachtige natuur om
je heen is het volop genieten.
Bij aankomst op het Zuidereiland reisden wij richting het Abel Tasman National
Park. Deze Nederlander was in de 17e eeuw de ontdekker van dit gebied. Al
is dat feitelijk niet helemaal waar, aangezien bij vondsten aangetoond is dat
de Maori ook hier al bijna 1000 jaar geleefd hebben. Hoewel dit park niet heel
groot is, is het wel een heerlijk plekje en voelt het t.o.v. het Noordereiland alsof
je op een hele andere wereld bent aangekomen. Prachtige groene bossen, witte
stranden en helderblauw water.
Het scheelde dat de zon ook uitbundig scheen en de lucht strak blauw was
waardoor alles nog sterker tot uitdrukking kwam. Tijdens onze wandeling langs
de stranden en inhammen stonden we geregeld stil om de rust die de natuur
uitstraalde tot ons te laten komen en de beelden die op ons netvlies kwamen
meer op ons in te laten werken. We voelden ons soms op een stukje paradijs
hier op aarde... spreekwoordelijk dan.
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We hebben ervoor gekozen om dit park te voet en met een kajak te bezichtigen.
We liepen dus eerst een paar uur langs de stranden en pakten rond de middag
een kajak om vanaf het water terug te keren. Tijdens onze tocht stopten we
bij enkele eilandjes waar we genoten van de fauna die daar was. Met name
zeehonden en hun jongen die lekker lui lagen te zonnen brachten een glimlach
op ons gezicht. Een heerlijke dag met prachtig weer… weer een hoop om
dankbaar voor te zijn.
Dat het Zuidereiland en met
name eigenlijk heel Nieuw
Zeeland diverse soorten aan
natuur heeft, getuigt wel het feit
dat wij enkele dagen later ons
bevonden nabij gletsjers. De
Franz Josef (vernoemd naar de
Keizer van Oostenrijk-Hongarije
door ontdekkingsreiziger Julius
Von Haast) en de Fox gletsjer,
(vernoemd naar de toenmalige
Minister President van Nieuw
Zeeland William Fox).
Hoewel het Park 60 gletsjers
telt, waren deze toch wel bijzonder. Met name het feit dat ze op geringe hoogte
liggen en maar een kleine 10 kilometer van zee af liggen. Nergens ter wereld
vind je op deze hoogte en locatie een gletsjer.
Dit merk je vooral doordat de gletsjer omringt is door groene hellingen en de
paden hiernaartoe vaak door een stukje bos voeren.
De gletsjers zijn gevoelig voor wijzigingen in sneeuwval en ijs die aan de
bovenkant wordt samengeperst. En natuurlijk ook wat er afsmelt. Duizend jaar
geleden was veel ijs al verdwenen, echter door de verslechtering van het klimaat
groeide dit weer aan. De laatste 5-10 jaar ziet men echter weer dat de gletsjers
aan het krimpen zijn. De korte wandeling naar de gletsjers laat ook heel goed
zien hoe ver de gletsjers gereikt hebben. Veel afzetting van gesteente vinden
we toch wel enkele honderden meters van de ‘voet’ van de gletsjer. Een leuke
wandeling en met een zicht op een enorme ijsmassa, zeker weer een bijzonder
momentje. Te meer als je bedenkt hoe al honderden jaren de natuur hier zijn
gang gaat en zijn sporen achterlaat.
In mijn laatste verslag de volgende keer neem ik u mee naar het Fjordland
National Park in Zuid Nieuw Zeeland en onze ervaringen in Kaikoura.
Ruben Groenendijk
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AMVER en SCHEVENINGENRADIO
Ik heb als Radio-Telegrafist ruim dertien jaar gevaren bij de Koopvaardij,
vanaf 1961 en daarna nog tien jaar op Scheveningenradio gewerkt tot
1984. Wie veel reist, kan ook veel vertellen, zegt men wel eens.
Mijn maatschappij was Radio Holland, opgericht in 1916 door alle
grote scheepvaart-maatschappijen. Men vond het immers economisch
beter verantwoord als er één maatschappij zou zijn die zorgt voor de
radio-apparatuur aan boord van schepen, het onderhoud daarvan en
de ‘bemanning’ levert, dus de radio-telegrafisten. Dit heb ik altijd als
een voordeel gevonden, want dan kon je worden geplaatst bij veel
scheepvaartmaatschappijen en zodoende kwam je eigenlijk over de
hele wereld, zowel op vrachtschepen, passagiersschepen en zeeslepers.
Ik heb nooit op tankers gevaren. Radio-Holland was dus een soort
uitzendbureau...
Vaak vertrokken we zo
tegen middernacht vanuit
Amsterdam of Rotterdam
voor een grote- of een
kustreis. Dan was je de
hele dag in touw geweest:
koffers pakken, afscheid
nemen, bezoek aan het
hoofdkantoor, keuren – en
vaak nog injecties halen en als laatste monsteren.
Dan naar boord van je
schip, wat de komende
maanden je ‘thuis’ zal zijn.
Een ongezellige en nog onbekende omgeving – en sjouwen met een paar
zware koffers. Je gaan voorstellen aan de kapitein, de eerste stuurman en alle
andere officieren die je zoal tegenkwam. Je slaap- en radiohut inspecteren, het
Procesverbaal van Overname checken en ondertekenen en dan maar hopen dat
alle radio-apparatuur inderdaad werkte, zoals het zou moeten.
Vervolgens klonk het voor- en achtersignaal – en dat was inderdaad meestal
vlak voor middernacht – dan twee uur varen, hetzij op het Noordzeekanaal,
hetzij de Waterweg. Ieder ‘normaal’ mens sliep dan al. In IJmuiden de sluis
door (of voorbij de Hoek) en dan het zeegat uit. Loods van boord en de rust was
weergekeerd. Je kon dan eindelijk je kooi opzoeken, want je was het wel aardig
zat na zo’n eneverende vertrekdag. Altahans, je hoopte dat je dan eindelijk kon
gaan slapen...
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Kwam je nu ‘buitengaats’, dus buiten de sluizen of voorbij De Hoek, dan moest
je je wel direct melden bij Scheveningenradio. Je berichtte het kuststation dat je
IJmuiden óf Hoek van Holland had verlaten en je vermeldde de eerst volgende
haven. Je ging je dus als het ware ‘afmelden’.
Het kwam vaak voor dat de kapitein dan ook al een AMVER-berichtje op je
seintafel had neergelegd met het verzoek dit dan alsnog te versturen. Dat kon
dus gelijktijdig met het ‘afmelden’ .
Scheveningenradio verstuurde dit berichtje vervolgens via de landlijn naar
Frankfurt. Daar werden deze AMVER-berichten, die via Scheveningenradio
binnenkwamen, verzameld en vervolgens weer doorgestuurd naar het
hoofdkwartier op Governors Island in New York Bay.

Scheveningenradio op het 2e Sluiseiland te IJmuiden
van november 1951 – november 1971
Zo’n bericht bestond o.a. uit de naam van het schip plus de internationale
roepnaam (bijvoorbeeld voor het ss Rotterdam was dat PHEG) en de nationaliteit;
haven en land van bestemming; verwachte snelheid; de koers die het schip zou
varen; gegevens over de medicijnkist aan boord en of er al of niet een arts
aan boord was; en tenslotte de te verwachten datum en tijd van aankomst in
de eerstvolgende haven. Dit zou bijvoorbeeld een haven aan de oostkust van
Amerika kunnen zijn of ergens in de Caribbean, Brazilië of Kaapstad, noem
maar op.

28

oCtaaf oCtaaf
augustus
- september
2017
maart
2014

Maar er werd geen AMVER-bericht gestuurd als je een kustreis ging maken,
want dan ging je alleen maar naar Hamburg, Bremen, Antwerpen en soms
Londen en je was dan niet langer dan 24 uur op zee.
Het gevolg van deze berichten, die ieder koopvaardijschip van iedere nationaliteit
verstuurde, betekende voor de Amerikaanse Kustwacht, die dit coördineerde,
dat men een totaal beeld had van elk schip op een bepaald moment op de
Atlantische Oceaan. Kwam er nu een schip in moeilijkheden, dan kon men direct
vanuit New York zien welk ander schip er het dichts bij zou zijn om te assisteren.
Schepen met een dokter aan boord, waren natuurlijk ook heel belangrijk. Er
gebeurt tijdens een oversteek best wel eens wat aan boord waarbij dringend
een dokter nodig zou zijn.
Via de Kustwacht werd er dan contact gezocht met het dichtstbijzijnde schip en
dit werd dan naar de plaats des onheils gedirigeerd.
De oorspronkelijke betekenis van AMVER was: Atlantic Merchant Vessel
Emergency Reporting system. Dus een systeem voor het rapporteren van
noodgevallen of andere dringende gevallen op de Atlantische Oceaan voor en
door Koopvaardijschepen.

Het nieuwe gebouw van Scheveningenradio in het centrum van IJmuiden
op het Marktplein van 1970 - ± 2008 (de sloop)
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Ieder land en iedere maatschappij werd vriendelijk verzocht hieraan deel te
nemen. De berichtgeving was gratis en verplichtte niemand tot iets.
De oorsprong van dit systeem is toch weer het vergaan van het passagiersschip
‘Titanic’ op 15 april 1912. Er waren toen enkele schepen die dichtbij het
passagiersschip voorbij voeren zonder zich te realiseren dat zich enkele mijlen
verderop een drama aan het afspelen was. Men zag zelfs de vuurpijlen aan voor
de feestelijkheden vanwege de Maiden Trip – eerste reis – van de ‘Titanic’.
Toch heeft het nog tot juli 1958 geduurd voordat het AMVER-systeem
operationeel werd.
Het begon als een exmperiment in de wateren van de Noord Atlantische Oceaan,
met berichtgeving over ijsbergen, dichte mistgebieden en winterse stormen.
Via een oud-collega van mij van Scheveningenradio, Frans de Vries, kreeg ik het
verhaal te horen hoe het op Scheveningenradio allemaal was begonnen.
Het gebeurde in oktober 1969, tijdens een nachtdienst toen er op een gegeven
moment een telex van de Amerikaanse Kustwacht binnenkwam via de landlijn
en de chef van de Landlijn, Andries Bevers het aan de Chef Seinzaal, Frans de
Vries overhandigde.
In dit telexbericht werd aan Scheveningenradio het verzoek gedaan of het
kuststation haar medewerking wilde verlenen door een lijst van posities van
Nederlandse schepen op de Noord-Atlantic per telex aan hen door te sturen.
De Chef Landlijn zei dat hij bereid was alle posities die wij voorhanden hadden
door te spitten en daarna per telex aan de US Coastguard door te sturen waarop
de Chef Seinzaal hiervoor zijn toestemming gaf in verband met de belangrijkheid
van het verzoek. De Amerikanen hadden namelijk die nacht noodsignalen
gehoord.
Alles werd vermeld in de dagrapporten van de Chef Seinzaal (C1) en Chef
Landlijn (C2) met de gedachte dat we een goede daad hadden verricht.
Ik vermoed echter dat de toenmalige CVA (Chef Verkeersafwikkeling) naderhand
naar de directeur van het kuststation, dhr. Van Eykelenborg, was gestapt, want
ik moest daags na mijn nachtdienst op het matje komen bij de directeur.
Tijdens het onderhoud met hem kreeg ik ‘onder uit de zak’ waarom ik de Chef
Landlijn toestemming had gegeven zoveel tijd aan het AMVER-verzoek te
besteden.
Het toeval wilde dat ongeveer een week daarna een brief van de Rear Admiral,
Mr. Mark A. Whalen, uit de States was binnengekomen bij de Hoofd Directie van
de toenmalige PTT in Den Haag waarin stond dat de Amerikaanse kustwacht
onze medewerking heel erg op prijs had gesteld en ze tegelijkertijd het verzoek
deden of Scheveningenradio aan dit AMVER-systeem zou willen meewerken. Niet
lang daarna werd aan de directeur van ons kuststation opdracht gegeven dit te
implementeren en tevens werd hem het verzoek gedaan de toen dienstdoende
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Chef Seinzaal een kopie van de
Rear Admiral te overhandigen.
En zo is het allemaal begonnen…
De commandant van de Coast
Guard in die tijd was Alfred C.
Richmond, die verzocht alle
Amerikaanse en buitenlandse
koopvaardijschepen boven de
1.000 BRT en die een reis langer
dan 24 uur zouden maken, om
vrijwillig deel te gaan nemen
aan dit systeem.
Het basisprincipe van AMVER,
was dus om elkaar, ongeacht
de nationaliteit, te helpen bij
problemen welke zich kunnen
voordoen op zee. Ik denk dus
aan brand, een aanvaring, een
ongeval aan boord en in het
ergste geval het vergaan van
een schip.
In 1963 was dit systeem uitgebreid tot een wereldwijd gebeuren. Hoe meer
schepen er zouden deelnemen, hoe meer effect dit zou hebben. In de loop der
jaren van haar bestaan, bewees AMVER haar grote waarde in een scala aan
reddingsoperaties en andere ramp-scenario’s.
Scheveningenradio trad in 1970 als eerste kuststation in West Europa als
reporting station toe en bleef gedurende een aantal jaren een ‘eenling’ aan
de kusten van het continent. Het handhaafde op dit nieuwe terrein zijn oude
reputatiue wat service betreft. In 1977 kon het kuststation zich de trotse bezitter
van de AMVER-award noemen.
Deze ‘blauwe wimpel’ werd jaarlijks uitgereikt aan een aantal schepen en een
enkel kuststation die zich ter zake zeer verdienstelijk hadden gemaakt.
Ik werkte toentertijd op het kuststation en herinner me dat we best wel trots
waren op deze beloning.
Helaas is het allemaal verleden tijd. Het kuststation is sinds 31 december 1998
gesloten ergo het pand is in tussen al gesloopt in in 2008/2009.
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De directeur Scheveningenradio,
de heer Frans Jaspers,
met de AMVER-vlag

Het mooie beroep van Radio-Telegrafist is ook al verleden tijd.
Gelukkig kunnen we terugkijken op een boeiende periode en hebben we de
foto’s én de verhalen nog steeds voorhanden.
Johan de Geus
Gedeeltelijke informatie ontvangen van Frans de Vries, voormalig Chef Seinzaal van Scheveningenradio
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HAAST
We snellen met elkaar vooruit,
't is rennen, vliegen, jagen.
We missen voor elk woord de tijd,
zelfs voor de kleinste vragen.
"Mensen, mag ik er even door?
Ik heb zo'n haast vanmorgen!
Wat zeg je, heb je een probleem?
Daar moet je zelf voor zorgen!"
Maar als we nu eens eventjes
de ander lieten spreken,
één tel de machteloze blik
die niemand zag, bekeken.
Als we de nooit gestreelde hand
eens in de onze namen?
Misschien dat we, ondanks tijdverlies,
nog zelfs veel verder kwamen!

"Mensen, ik hoef er nu niet door,
dat kan wel even wachten.
Ik wil van velen om mij heen
de pijnen iets verzachten!"
Wanneer we zo met meer geduld
voor onze naasten leven,
zal de ons aangeboden tijd
veel meer voldoening geven!
Bron onbekend
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Specialist in herenkleding
en accessoires, ook extra
korte en grote maten.

Filialen:
Capelle Koperwiek
Dordrecht Sterrenburg
Nieuwerkerk
Ro erdam Hesseplaats
Ro erdam Keizerswaard

Meyer
Falke
Tenson
Alan Red
Casa Moda
Pierre Cardin

Kippie Ommoord

Grill- en Maaltijdenwinkel
Winkelpromenade Hesseplaats 197,
3069 EA Rotterdam, 010 - 421 13 67
www.kippie.nl

pietlap.nl
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Wist u dat…?
Het mannenkoor repeteert wekelijks op dinsdagavond in de Alexanderkerk,
Springerstraat 340 in de Alexanderpolder. Er wordt gerepeteerd van 19.45 uur tot 22.00 uur.
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AGENDA
1 oktober 2017

Medewerking aan een zangdienst in De Open Hof

zondag

Schildmanstraat 72a, Hendrik Ido Ambacht

6 oktober 2017

Najaarsconcert in de Alexanderkerk

vrijdag

Met medewerking van Lydia Mourik, fluit, Gerwin van der Plaats,
orgel en Marco Bakker, bariton

31 oktober 2017

Medewerking aan een Reformatie-avond.

dinsdag

17.00 uur

20.00 uur

Nadere informatie volgt.
Ontmoetingskerk Capelle a.d. IJssel.

26 november 2017

Medewerking aan de middagdienst in de Open Hofkerk,

zondag

in Rotterdam/Pendrecht. Middelharnisstraat 153a,

15.00 uur

Rotterdam\Pendrecht.
9 december 2017
zaterdag

Medewerking aan het kerstconcert van CGK Hosanna. Verdere
medewerking het Hollands Christelijk Mannenkoor, Margaret Roest,
sopraan, Jan Jaap Nuiver, vleugel. Mannenkoor begeleiding Matthijs
Breukhoven. Arjan Breukhoven, orgel. St. Janskerk, Achter de Kerk
16, Gouda

19 december 2017

Kerstzangavond in de Alexanderkerk m.m.v. Martin

dinsdag

Zonnenberg, orgel, Kees Alers, fluit, Geert van de Vijver,

20.00 uur

20.00 uur

Zandkunstenaar. Arjan Breukhoven algehele leiding.
26 december 2017
dinsdag
2 januari 2018
dinsdag
N 11 februari 2018

Medewerking aan het Schipperskerstfeest in Rotterdam
IJsselmonde. Nadere informatie volgt.

16.00 uur

Onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de Alexanderkerk voor onze
koorleden (actieve en passieve) en hun partners. Ze zijn van harte
rriaan
welkom.

19.45 uur

Medewerking aan de dienst: “Zingen maakt blij” in de Breepleinkerk,
van Malsenstraat, Rotterdam. Voorganger: Ds. Piet Koster

17.00 uur

zondag
W 8 april 2018
zondag

Medewerking aan de “Diensten aan Zee” in de Bethelkerk, Jurriaan
Kokstraat 175, 2586 SG Scheveningen. Voorganger Ds. Koos Staat,
organist is Sander van Marion

De volgende oCtaaf ontvangt u als lid op dinsdag 17 oktober 2017.
Kopij uiterlijk dinsdag 10 oktober 2017 aanleveren bij de redactieleden.
Voor emailadressen en telefoonnummers, zie pagina 2 van de oCtaaf.
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