
Optreden in de Markehof op 27 juni 2022  en in Wittesteyn op 4 juli 2022. 

Twee optredens in zeer korte tijd. Dat was 

natuurlijk ook vrij logisch want de bewoners 

van de verzorgingshuizen waren na de 

coronapandemie echt toe aan een verzetje. 

En daar zorgen wij dan voor!!! Uiteraard was 

het hele repertoire gericht op de doelgroep: 

de senioren die het nederlandse lied nog 

volop kunnen waarderen en het ook voor 

een groot deel mee kunnen zingen. Voor 

degenen die zich de tekst niet meer zo goed 

konden herinneren hadden we ter 

ondersteuning de liedboekjes uitgereikt. Daar werd dan ook volop gebruik van  

gemaakt. De bewoners genoten volop en dat straalde ook van hun af. Na afloop 

werd dan ook overal gehoord van " en wanneer komen jullie weer? ". Maar het 

mooie van dergelijke optredens is ook dat de koorleden van het optreden genieten. 

Niet alleen dankzij het zingen, maar vooral vanwege het feit dat de ouderen zo 

volop zaten te genieten van ons repertoire. 

In dat repertoire werd gezongen over het feit dat een zeeman veel heeft gezien 

zoals de Sierra Madre. En na bezoek aan  Rio en Shanghai en aan Bali en Hawai  

ging het schip weer terug naar de thuishaven waar de lijnen weer aangehaald 

moesten worden. Nadat de zeeman afgemonsterd was ging hij  vaak bij de 

viskraam langs voor een palinkje, een harinkje of een kabeljouw. Daarna kroop hij 

dan weleens met de visvrouw onder zeil. En om daarna een andere dorst te lessen 

ging hij naar het kleine café aan de haven waar hij ook een hard gekookt ei kon 

krijgen. Wanneer hij in Ierland was ging hij altijd naar 

de kroeg van O’Conell de Ier.  Dronk hij wat teveel dan 

zag hij meer dan menig ander zoals bij Ameland een 

koe op een klip. Gedurende zijn landperiode bezocht 

hij dagelijks het leugenbankje waar de verhalen over 

de verzonken stad en over een  duizend mijlen ver weg 

gelegen vernietigde stad werd verteld. Hij dacht dan 

ook nog wel eens aan die tijd van weleer toen hij als 

jonge jongen graag met iedere boot de zee op wilde 

gaan maar alleen maar tevreden moest zijn met de 

veerboot over de IJssel. Nu hij wat ouder geworden 

was geworden moest hij wel vaststellen dat door het 

ruisen van de golven er altijd een sterk verlangen naar 

de zee was gebleven. En in een nostalgische bui zong 

hij dan de Zuiderzeeballade. 

 

jan woets 

 


