
Feest in ‘Sonneburgh’ 
 

Het is feest. Rotaryclub Rotterdam Mainport bestaat 10 jaar. Het ontgaat me, zoals zoveel. Er 
wordt op de deur geklopt. Een vrouw staat in de deuropening. Ik ken haar niet. Is het een 
nieuwe verpleegster? De onbekende vrouw vraagt of ik mee wil naar beneden, naar het 
shantykoor. Ik ga mee, waarom ook niet? Het breekt de dag. Ik pak mijn rollator. De vrouw 
begeleidt me naar de lift. Ik voel me weer jong. De liftdeur gaat open. ‘Ik wil de lift niet in, ik wil 
naar het shantykoor.’ Een jonge meid spoort me aan mee te gaan. Dus ik ga, zeurders zijn er al 
genoeg op deze wereld. Als de liftdeur weer opengaat, komen de vrolijke klanken me al 
tegemoet. Een man brengt mij naar een van de laatste vrije stoelen. Ik kijk mijn ogen uit: Het is 
een tijd geleden dat de zaal zo vol was. Het shantykoor begint te zingen. Ik herken het lied ‘O 
Neeltje Jacoba’ en heb de neiging om mee te zingen. De meesten houden hun kaken op elkaar, 
het is en blijft Sonneburgh. Alhoewel, na een paar liederen komt de sfeer er in. Her en der 
klappen mensen mee. Het zijn vrolijke zangers, die haringkoppen uit Vlaardingen. De ruwe 
liederen over de zee en het zeemansleven, kan ik wel waarderen. Wat vrolijkheid kan ik wel 
gebruiken. ‘Pauze’, zo roept een van de zangers. Al snel komt er een dienblad met drank voorbij. 
‘Waar is de rum?’ Dan maar appelsap. Goddank is er wel een hapje. Het is een tijd geleden dat 
ik een bitterbal heb gegeten. Hij smaakt best, naar meer. Maar het koor zet alweer in. ‘My 
Bonnie is over the oceaan’. Dat lied is bekend. De zaal begint mee te zingen, vooral als ‘John 
Brown’ wordt ingezet. Het refrein kennen we hier wel: ‘Glory, glory, hallelujah!’ Trouwens, de 
zangeres kan er ook wat van. ‘Molly van de zee … de officier’. Een lied waarbij ik haast rode 
oortjes krijg. Haast, die tijd is voorbij. ‘Tabee’, het afscheidslied klinkt alweer, aan alles komt een 
einde. Een onbekende man zet mijn rollator voor me neer. Wat een service! Een herinnering 
schiet door mijn hoofd: ‘Service above Self’. Waar doet mij dat aan denken?       

 
Hoe vier je als Rotaryclub Mainport je 
jubileum? In ieder geval ook met en vóór 
de mensen waar je als club al jaren mee 
verbonden bent: De inwoners van 
verpleeghuis “Sonneburgh” (Groene 
Kruisweg, Rotterdam-Charlois). Samen met 
het Shantykoor Vlaardingen èn de 
activiteitencommissie van Sonneburgh 
hebben we als club de inwoners een pracht 
evenement kunnen aanbieden. Het was op 
zaterdag 21 februari een waar feest.  
 
      
    Bert Davelaar 
 
 


