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VAN DE REDACTIE 
 
Vrijwillig maar niet vrijblijvend    
In deze Scheepspost treffen jullie de uitkomst van de enquête die de redactie heeft gehouden. Vraag 
was of wij de Scheepspost vooral voor onszelf maken, of dat het blad ook het beoogde doel dient: 
namelijk een communicatiemiddel te zijn van en met het koor. Wij als redactie zijn erg blij met de 
uitslag. Jullie hebben duidelijk gemaakt dat de scheepspost wordt gewaardeerd en dat de redactie er 
niet voor niets tijd in investeert.  
Onlangs mocht ik de cijfertjes aan ons dagelijks bestuur komen presenteren. Men vergaderde in huize 
Vlieland en Jack woont bovenop een duin. Tien meter boven NAP en veilig voor stijgende zeespiegels 
en aanrollende golven. Jullie begrijpen dat ik met enige spanning de trappen naar de vergaderlocatie 
beklom. Ik had echt het gevoel op te stijgen naar het hoogste gezag.  
Nu ben ik ook maar een mens en heb de neiging alles wat bestuur of kabinet heet met enige 
achterdocht te beschouwen: ”Waar praten ze over en wat brengt het ons straks?’. Als ik in dergelijke 
gezelschappen word ontboden neem ik mij dan ook voor het te zien als een soort antropologische 
expeditie. Je bezoekt een stam in de rimboe, verkeert een tijdje onder die mensen, gaat weer terug 
naar de bewoonde wereld en je promoveert er op. Zo iets. Aandachtig heb ik dan ook de 
vergadercultuur van ons eigen bestuur geobserveerd. Nee, een alfamannetje heb ik niet kunnen 
ontdekken. Maar dat kan omdat ik er maar heel even bij mocht zijn. 
 
Lusten en lasten  
Wat ik mij wel afvroeg, is wat deze mensen drijft om zich vrijwillig voor een vereniging in te spannen? 
Want wat heet vrijwillig als iedereen verwacht dat jij die klus gaat doen. Dan is vrijwillig ineens niet 
meer vrijblijvend. Wat dat betreft kun je beter alleen de geneugten van het verenigingsleven pakken en 
de sores lekker bij een ander laten liggen. Dat denk ik vaak, ook bij een andere vereniging waar ik lid 
van ben. Als bestuur ben je vaak de kop van jut omdat je het nu eenmaal niet iedereen naar de zin kunt 
maken. Als jeugdtrainer doe je het nooit goed omdat die pubers liever zuipen dan voetballen. Het zijn 
altijd dezelfden die ruim voor een optreden of repetitie aanwezig zijn om stoelen en geluidsapparatuur 
klaar te zetten en anderen nemen die tijd om nog snel even een kop koffie of een biertje te pakken. De 
een is bij een zeilclub heel de winter bezig met steigers op te knappen en de ander klaagt omdat zijn 
vriendin er met haar naaldhakken tussen komt. De een is bij een gemeente aan het bakkeleien over 
subsidie en de ander is van mening dat de contributie wel wat lager kan. En wij als redactie van de 
Scheepspost dan? Nou, wij schrijven een enquête uit en krijgen dan vanzelf de veren in de kont. 
Nogmaals dank daarvoor. 
 
Cees Meijer, a/b Stella Maris 
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VAN DE SCHIPPER 
 
 
Dit is de laatste “Van de Schipper” van mijn hand. 
Wanneer jullie dit lezen, dan ben ik óf nog net 
voorzitter óf net niet meer. De belangrijkste reden om 
na 6 jaar bestuur te stoppen is tijdsbesteding. Niet 
“geen tijd” hebben maar, waar wil ik mijn tijd aan 
besteden. 
 
Het afgelopen jaar hebben jullie gemerkt dat ik veel 
afwezig was bij repetities en optredens. Mijn vaartocht 
door Frankrijk bracht dat met zich mee. Veel weg in het 
buitenland. En dat zal de komende jaren niet veel 
veranderen, varend of niet-varend. 
Een randvoorwaarde is dat ik het tij mee heb en ook 
tijd van leven.  
 
It is time to go now 
Haul away my anchor 
Haul away my anchor 
‘Tis my sailing time. 
 
En als je veel weg bent, dan moeten andere bestuursleden het werk overnemen. En dat gaat 
prima zolang het een normaal vakantiepatroon is. Maar als het sterk afwijkt zoals bij mij, dan 
moet je een keuze maken. Stoppen dus, en plaats maken voor iemand anders die meer tijd in 
Rumor di Mare wil steken. Gelukkig is er al een nieuw beoogd bestuurslid, namelijk Nanko 
van Kampen.  
 
Wat staat er dit jaar te gebeuren op muzikaal gebied? 
Het belangrijkste evenement dit jaar is het Lustrumfeest ter gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan. Niet als officiële vereniging maar wel kwamen in 1994 de eerste mannen bij elkaar 
om te zingen onder de naam Rumor in Casa. Een oproep in het Leidsch Dagblad had hen bij 
elkaar gebracht. 
Op zaterdag 16 mei wordt dit lustrum boven op de Burcht gevierd en dan wordt tevens de 
nieuwe CD gepresenteerd. Het feest heeft het karakter van een klein festival. Drie, ons niet 
onbekende goeie groepen komen optreden: Paddy’s Passion, Armstrong’s Patent en De 
Kaapstanders. Succes verzekerd. 
Wat nog meer? Optredens in Appingedam en Wijk bij Duurstede staan al vast. Over een 
optreden in het buitenland ( Bremen) bestaat nog geen zekerheid. 
 
De plannen zijn er, de begroting is er, nu nog wat extra geld om het Lustrumfeest de glans te 
geven die daarbij hoort. Lees dan ook het sponsorverhaal elders in de Scheepspost:  
Een feest met centquinze marins et une bouteille de rum n’est pas un lust rum.  
( aangepast Frans). 
 
Vaar wel, mijn Rumor, verwacht een ’andren heer. 
 
 
Jack de Schipper 
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SPONSORING VOOR HET LUSTRUM    Belangrijk! 
 
 
Jack Vlieland 
 

De kredietcrisis moet nog in alle hevigheid losbarsten 
volgens de economen. Volgens mij is dat gemakkelijker 
te voorspellen dan een kredietcrisis zien aankomen. 
In het bestuur van Rumor di Mare zitten pas echte 
economen. Wij zien een financiële crisis aankomen, 
weliswaar op microniveau, indien we voor het 
lustrumfeest en de presentatie van de CD, teveel geld 
uitgeven. 
Een nieuwe CD kost ongeveer € 7000, vanaf de extra 
repetitie tot en met de aanmaak van 1000 stuks in een 
doosje. Dat geld komt in de loop van de jaren terug via 
verkoop. 
En het feest zal tussen de € 2000 en € 3000 kosten, 
afhankelijk van de mate van gastvrijheid die Rumor di 
Mare aanbiedt. Het naar Leiden halen van 3 goede 

groepen kost geld, een hapje en een drankje, kost geld. 
Het is net een verjaardag en dan trakteer je. 
Maar op een verjaardag krijg je ook presentjes en op het verlanglijstje van Rumor staat één 
regel: een geldelijke bijdrage om het feest tot een Feest te maken. 
Van wie kunnen we een bijdrage vragen of verwachten? 
Om het jullie gemakkelijk te maken, volgt hieronder een opsomming waarbij jouw 
inspanning nodig is. 
 

1. Een gift van jou! 
Stel, dat je als enige de kredietcrisis hebt zien aankomen en op tijd opties hebt 
gekocht. Dan verkoop je die nu en dan stort je € 25 op  rekening  7492395 van de 
penningmeester in Leiden. Ook zonder optieregeling is elk bedrag welkom. 

2. Je koopt 5 CD’s meer dan de vorige keer en deelt die uit op verjaardagen van je familie 
en vrienden. Dan heb je voor € 10 een leuk en niet al te duur cadeau. 

3. Je kent een bedrijf dat geen last heeft van de kredietcrisis of een bedrijf dat zich niets 
van de kredietcrisis aantrekt, of een bedrijf dat veel last heeft van de kredietcrisis, 
maar die de laatste € 100 leuk wil besteden. 
Kortom, in theorie mogelijkheden genoeg, maar nu de praktijk.  
Bedrijven staan niet te springen om € 100, € 250, laat staan € 500 te geven aan een 
vereniging. Maar misschien zit er tussen jouw relaties een ondernemer die 
zeemansliederen leuk vindt om te horen. Hij/zij is van harte welkom om boven op de 
Burcht vier groepen met elk een zeer goed repertoire te zien en horen optreden. 
Voor € 100 of meer kan men het volgende verwachten: 
 

• Twee plaatsen tijdens het feest 
• Vermelding van de naam op uitingen of geuit tijdens het feest 
• Bijwonen van een optreden van vier uitstekende koren/groepen met elk een 

bijzonder repertoire ( winkelwaarde € 50) 
• De nieuwe CD ( winkelwaarde € 12) 

 
De donatie kan als sponsorkosten worden afgetrokken, dus per saldo verdient de 
ondernemer er nog aan en dat moet hem of haar toch wel aanspreken. 
Doe je best, verzin een list! En score een sponsor! 
Voor de zekerheid heeft het bestuur een subsidie aangevraagd bij een cultureel fonds. 
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Juryrapport Shanty Festival Wijk bij Duurstede 2008 

Algemeen oordeel van de jury 
Het zingen van Shanty´s en zeemansliederen is een volwassen 
genre geworden, met de in de (georganiseerde) zangcultuur 
gebruikelijke schifting: een deel zingt om zichzelf te vermaken 
en beschouwt zich ook nadrukkelijk als een 
gezelligheidsvereniging, een ander deel gaat verder, heeft 
muzikale ambities. Een nog kleiner deel van Shanty Zingend 
Nederland heeft ook de kwaliteit om die ambities waar te 
maken. 

De zangcultuur in Nederland heeft te maken met vergrijzing. 
In de voorgaande jaren leek het hierdoor alsof, om voldoende 
leden over te houden, sommige mannen/ en gemengde koren 
zich hadden omgevormd tot´zeemanskoor´. Met voorspelbare        
gevolgen in de opbouw van het repertoire… 

Voor 2008 heeft de organisatie van het Shanty Festival Rijn en Lek een selectie gemaakt op koren die 
duidelijk kiezen voor de echte Shanty/zang, bedoeld voor de straat. Dat had plezierige gevolgen voor de 
beoordeling van de jury die beoordeelde op zuiverheid/muzikaliteit, verstaanbaarheid en presentatie. 
Het maakte echter ook pijnlijk duidelijk hoe eenzaam het is aan de top. Slechts Rumor di Mare 
scoorde op alle drie categorieën hoog. Op afstand gevolgd door Shantykoor ´De Boekaniers´en 
viswijvenkoor ´Dulle Griet´. Daaronder is de mainstream zichtbaar. Met alle respect voor de koren die 
zich met zichtbaar plezier presenteerden, er valt nog heel veel te doen aan kwaliteit van de koorzang in 
het gemiddelde Shanty/ en zeemanskoor, zowel aan de zangtechniek en muzikaliteit als ook aan de 
uitspraak van vreemde talen. Een jury is er om de kwaliteit eruit te schiften en de drie hier genoemde 
koren kunnen terecht worden aangemerkt als voorbeelden voor het genre, gezien de zorg die besteed 
wordt aan repertoirekeus, zangkunst en voordracht. Straatzang is topsport. 

Eindbeoordeling Jury 
Na telling van de punten en weging van de opmerkingen van de jury is de derde prijs (bronzen 
zuidwester met 27 punten) toegekend aan Viswijvenkoor Dulle Griet. 

Een tweede prijs (zilveren zuidwester met 30 punten), met complimenten voor de originele voordracht, 
is voor Shantykoor De Boekaniers. 

Winnaar van het Shantyfestival Rijn en Lek 20008 is terecht Rumor di Mare geworden. De 
puntentelling ( 34 punten) wees hen als winnaar aan, maar het enthousiasme van de jury gaf verreweg 
de doorslag. Des te verbazender is het, dat de jury pas na afloop vernam dat Rumor di Mare bij hun 
optreden een aantal spelbepalers heeft moeten missen, door ongelukkige omstandigheden en door 
ziekte. Het heeft niets afgedaan aan het niveau van het optreden; een avond luisteren, kan onmogelijk 
gaan vervelen. 

Jury commentaar 
1. Zuiverheid - muzikaliteit: Klasse!!! Quinze Marins, goed getimede begeleiding bij zang. 1e lied te 

lang te traag, 2de lied veel betere keuze, muzikaal sterk. 

2. Verstaanbaarheid: Durrek klasse, Quinze minder (Frans). Meeslepende Durrek. 

3. Presentatie: Fluit te hard in balans met zang. Meer muzikale dramatiek dan gestuur, maar dat 
maakt Alles goed!  Oogt rommelig en saai qua kleding; boeit niet echt. 

Andre van Zwieten, Juryvoorzitter Shantyfestival ´Rijn en Lek´2008 
Wijk bij Duurstede, december 2008 

 
 
N.B. AANVULLING:  
puntentelling omgerekend naar het 10-tallig stelsel met tussen haakjes de score in 2007: 

Zuiverheid/muzikaliteit 8.6 (8.3) 

Verstaanbaarheid 9.4 (7.6) 

Presentatie 6.4 (8.1) 
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KOOR VINDT DAT SCHEEPSPOST MOET BLIJVEN 
 
Daar zijn wij als redactie mooi klaar mee. We schreven een enquête uit in de 
hoop op een nette manier van de Scheepspost af te kunnen komen. Niets is 
minder waar, blijkt na een gezellig avondje turven. Gezien de reacties moeten 
we tot in de lengte van jaren met het clubblad door blijven gaan. 
 
Eenendertig enquêteformulieren zijn teruggestuurd.  
Wij zijn daar als redactie heel erg blij mee. Want 31 op vijftig (60%) is volgens de wetten van 
de statistiek absoluut representatief om een objectief beeld op te leveren. De meeste reacties 
op de Scheepspost waren positief, dus wij als redactie weten nu waarvoor we het doen. Als 
het bestuur dat ook vindt, willen wij voorlopig graag doorgaan.  
Een beetje jammer voor Willem is het wel, want hij heeft er als vormgever het meeste werk 
aan en wilde het eigenlijk na het vertrek van Peet `wel één keer bij wijze van proef doen…` 
 
Zeer content zijn wij met de twaalf aanbiedingen om bijdragen te leveren. Wij zullen deze 
mensen persoonlijk benaderen om afspraken te maken. Dat geldt ook voor het ene lid dat 
schreef ´dat hij al genoeg voor Rumor doet´. Het is natuurlijk nooit genoeg als het over ons 
koor gaat! Wat betekenen nu helemaal huwelijksgeluk, een mooie baan, flink betalende 
commissariaten, deftige advies- of nevenfuncties, chique vrijwilligerswerkzaamheden of een 
mooie doch veeleisende maîtresse? Dat alles weegt toch niet op tegen de voldoening die het 
geeft je ten dienste te mogen stellen van Rumor di Mare? 
 
Een kleine analyse 
Eén iemand moeten wij tot onze spijt teleurstellen. Het was zijn diepste wens voortaan alleen 
artikelen over zangtechniek in de Scheepspost te kunnen lezen. Vijfentwintig koorleden zijn 
het daar echter niet mee eens. Gelukkig voor die ene man van de zangtechniek, willen 27 
medezeelui dergelijke artikelen wel, maar dan naast de gebruikelijke andere artikelen. Daar 
hoort dan meteen een oproep bij, want wij als redactie weten niet hoe we een dergelijke 
rubriek moeten vullen: dus, voel je vooral aangesproken…. 
 
Verder willen 22 zangers niet alleen verhalen in relatie tot onze liederen. Echter willen 28 
collega’s deze verhalen wel graag, maar dan tussen de gebruikelijke andere bijdragen. Dat 
betekent dat de verhalen over onze liederen, van vooral Frits, zeer worden gewaardeerd! 
Datzelfde geldt voor de historisch nautische verhalen die door Frits worden geschreven: 28 
lezers vinden dat deze moeten blijven. Ook hier is een compliment aan Frits op zijn plaats, 
die een bijna wetenschappelijk onderzoek ook nog eens weet om te zetten in leuk geschreven 
informatie. Die twee cultuurbarbaren die deze verhalen niet meer willen lezen, moeten ze dus 
maar overslaan. 
 
En dan de nautische verhalen van koorleden. Vijfentwintig zangbroeders vinden dat deze 
moeten blijven. Bij één koorlid zit kennelijk kinnesinne omdat hij zelf geen bootje heeft: hij 
wil ze niet lezen. Ook hier het advies: overslaan dus. Of schaf een opblaasboot bij Bart Smit 
aan. Daar kun je ook mooie avonturen mee beleven.  
Twee medezangers vinden de verslagen van optredens een vorm van eikelpoetserij en willen 
dat deze uit het blad verdwijnen. Jammer voor hen, maar 26 lidmaten denken daar toch 
anders over en willen ze gehandhaafd zien. Een aantal heeft zich zelfs aangemeld om hier een 
bijdrage aan te leveren: lof daarvoor! 
 
Gewicht van het bestuur 
Dat het gewicht van ons bestuur op de juiste wijze wordt gewogen, blijkt wel uit het feit dat 
27 Rumorianen de mededelingen van dit illustere gezelschap wil terugzien in de Scheepspost. 
Het is duidelijk: ondanks de verwording in onze maatschappij, telt hier nog gezag. Twee 
leden denken daar anders over. Als we hun namen kunnen achterhalen, zullen we deze in 
handen stellen van de voorzitter. 
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Het is fiftyfifty als het gaat om het plaatsen van vergaderverslagen van het Dagelijks bestuur. 
Dertien koorleden vinden dat het bestuur ‘’goed moet doen in stilte’’: wat het bestuur doet is 
welgedaan, zal ik maar zeggen. De andere dertien zijn kennelijk van mening dat er geen 
achterkamertjespolitiek mag worden bedreven. Het is aan het Bestuur als hoogste gezag om 
hier zelf maar de knoop over door te hakken: publiceren of niet publiceren.  
Vreemd genoeg liggen deze verhoudingen heel anders bij de verslagen van de Algemene 
Ledenvergadering. Zeventien zeelieden zijn van mening dat daar openheid in betracht moet 
worden en dat de verslagen in de Scheepspost moeten worden gepubliceerd. Negen 
stemgerechtigden denken daar anders over en willen dat niet.  
 
En dan de grote klapper uit deze enquête: vrijwel alle inzenders willen dat nieuwe leden zich 
in het blad voorstellen. Deze wens omarmen wij als redactie van harte en we kijken hoe we 
dit het beste aan kunnen pakken. Niet iedereen schrijft even graag, maar we willen natuurlijk 
wel weten wie die figuren zijn die in het begin wat schuchter in de achterste rijen staan mee 
te mimen. Maar daar komen we wel uit. 
 
Enkele citaten uit de enquête: 
 “Ik waardeer het erg lid zijn van een vereniging van muziekliefhebbers en watersporters. ‘’De Scheepspost draagt 
daar echt aan bij”. 
“Een digitale Scheepspost raadpleeg je één keer; een papieren pak je nog weer eens op” 
“Voor zo’n beperkte oplage vind ik de uitvoering erg mooi’’ 
“Doe vooral waar je plezier in hebt, dat lezen we er wel aan af” 
“Ga zo door” 
“Goed werk” 
“Ga door op de ingeslagen weg” 
“Doorgaan zo als die gaat” 
“Ik verheug mij op de Scheepspost” 
“Boeiend” 
“Lijkt mij goed om de totale communicatiebehoefte in kaart te brengen en dan te besluiten wat de meest 
geëigende middelen zijn” 
“Discussie in de Scheepspost?” 
“Leuke gevarieerde verhalen” 
 
Jammer voor de clubkas 
En dan komt er een mooie opsteker voor de man die ‘wel één keer bij wijze van proef …’ 
Willem kerel, daar ga je: 26 broeders in de zang vinden dat het blad er niet anders uit behoeft 
te zien! Twee denken daar anders over. Met die querulanten moet Willem maar eens een 
gesprekje hebben: Gijs en ik helpen hem wel.  
En dan de vraag of jullie niet een papieren nieuwsbrief willen krijgen in plaats van de 
Scheepspost. Nou nee dus. Zesentwintig koorleden wilden dat niet. De overigen hadden daar 
geen mening over. (Rumorlid en ergens geen mening over hebben?)  
Zeven koorleden zien op tegen de gang naar de oud-papierbak en willen in plaats van de 
Scheepspost een digitale nieuwsbrief in de mailbox krijgen. Twintig willen dat weer niet. 
Jammer voor Thijs en de clubkas. 
Er waren ook negen yuppen die de Scheepspost voortaan digitaal wilden krijgen. Zij 
begrijpen niet dat elektronica en zout water moeilijk samengaan. Negentien zeelieden willen 
gewoon iets tastbaars in de vorm van een papieren Scheepspost. Ook hier waren er weer die 
niet voor hun mening uit durfden te komen. Waar zou dat nou aan liggen….? 
 
En dan de centrale vraag, wat de redactie betreft. Want hier hing het van af of wij wel door 
zouden gaan: “Heeft de Scheepspost in welke vorm dan ook een toegevoegde waarde of dient 
deze te worden afgeschaft?”. Niemand zegt dat de Scheepspost moet worden afgeschaft. Er 
wordt wel 27 maal ‘’ja’’ gezegd. Blijft natuurlijk de vraag wie zich in deze van een stem hebben 
onthouden en wat daarvoor de motieven waren? 
 
Namens de redactie van de Scheepspost 
 
Cees Meijer, a/b Stella Maris 
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DE ENQUÊTE-UITSLAG IN CIJFERS 
 
 
 
31 inzendingen    
    
Onderwerpen in de Scheepspost ja nee geen mening 

alleen artikelen over zangtechniek  1 25 5 

ook artikelen over zangtechniek  27 1 3 

alleen verhalen in relatie tot onze liederen  4 22 5 

ook verhalen in relatie tot onze liederen  28 0 3 

meer verhalen in relatie tot onze liederen  14 7 10 

historische nautische verhalen  27 2 2 

verhalen over schepen en scheepvaart  27 2 2 

nautische avonturen van koorleden  25 1 5 

verslagen van uitvoeringen  26 1 4 

bestuursmededelingen  27 1 3 

vergaderverslagen van het dagelijks bestuur  13 13 5 

vergaderverslagen van de Algemene 
ledenvergadering  17 9 5 

nieuwe leden stellen zich voor  29 0 2 

Vormgeving Scheepspost ja nee geen mening 

moet de Scheepspost er anders uit zien  2 26 2 

in plaats van de Scheepspost willen we een papieren 
nieuwsbrief  0 26 5 

in plaats van de Scheepspost willen we alleen een 
digitale nieuwsbrief  
(met naar behoefte enkele exemplaren op papier) 

7 20 4 

de Scheepspost moet voortaan digitaal worden 
uitgegeven  
(met naar behoefte enkele exemplaren op papier) 

9 19 3 

de Scheepspost heeft in geen enkele vorm een 
toegevoegde waarde en kan worden afgeschaft  0 27 4 
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OPTREDEN IN ZORGCENTRUM HAAGWIJK 
 
Zaterdag 7 februari traden wij op in het Zorgcentrum Haagwijk in Leiden. 
Op deze voor ons nieuwe locatie hebben we twee setjes ten gehore gebracht voor een redelijk 
volle zaal. Helaas was de opkomst aan onze kant zeer matig: plusminus 23 zeelieden zijn in 
het Zorgcentrum voor anker gaan. 
  
De eerste set werd gestart met de (uit)gedroogde haring en werd vervolgens vlotjes 
afgewikkeld voor een matig enthousiast publiek. 
In de pauze werden we aangenaam verrast met onder andere een kratje bier, fris, wijn en een 
heerlijke schaal met allerlei soorten snackjes. 
In de tweede set werd het publiek wat enthousiaster en kregen we bij het refrein van 
John Kanaka bij de meeste mensen zelfs de handen in de lucht.  
Als uitsmijter fungeerde De Klok van Arnemuiden, die zelfs flink werd meegezongen. 
 
Al met al toch weer een gezellig en goed optreden. 
 
Jan Koelman 
 
 

≈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We waren voor een weekendje in Harlingen,  
het was mooi weer en in het haventje lagen wat scheepjes… 
 
Henk Kasbergen 
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Het ongekuiste zeemanslied (deel 2) 
 
Frits van der Mark 
 
In de vorige aflevering van de Scheepspost beloofde 
ik om de minder gekuiste teksten van liedjes uit ons 
repertoire te achterhalen. Bij gelijk al nummer 1 uit 
ons liedboek is het bingo! Home Boys Home heeft 
een langere versie met een meer expliciete tekst. De 
titels is Bell Bottom Trousers, de tekst die hieronder 
staat is afkomstig uit Bawdy Sea Songs. 
 
Bell Bottom Trousers 
 
Refrein: 
 
Singing bell bottom trousers, 
Coat of navy-blue. 
Let him climb the rigging 
Like his daddy used to do. 
 
Once there was a waitress 
In the Prince George Hotel, 
Her mistress was a lady 
And her master was a swell. 
 
They knew she was a simple girl 
And lately from the farm. 
And so they watched her carefully 
To keep her from all harm. 
 
The Forty Second Fusiliers 
Came marching into town. 
And with them came a complement 
Of rapists of reknown. 
 
They busted every maidenhead 
That came within their spell. 
But they never made the waitress 
From the Prince George Hotel. 
 
Next came a company 
Of the Prince of Wales' Hussars 
They piled into the whore house 
And they packed along the bars. 
 
Many a maid and mistress 
And wife before them fell. 
But they never made the waitress 
From the Prince George Hotel. 
 
One day there came a sailor. 
Just an ordinary bloke. 
A-bulging at the trousers. 
With a heart of solid oak. 
 
At sea without a woman 
For seven years or more. 
There wasn't any need to ask 
What he was looking for. 
 

Omslag van bladmuziek van Bell Bottom Trousers, Moe Jaffe 
maakte in 1944 een zwaar gekuiste versie van het lied 

 
 
He asked her for a candlestick 
To light his way to bed. 
He asked her for a pillow 
To rest his weary head. 
 
And speaking to her gently. 
Just as if he meant no harm. 
He asked her if she'd come to bed 
Just so's to keep him warm. 
 
She lifted up the blanket 
And a moment there did lie. 
He was on her; he was in her 
In the twinkling of an eye. 
 
He was out again, and in again, 
And plowing up a storm. 
And the only words she said to him: 
"I hope you're keeping warm." 
 
Then early in the morning 
The sailor he arose 
Saying here's a two pound note. 
My dear, for the damage I have done. 
 
If you have a daughter, 
Bounce her on your knee. 
If you have a son, 
Send the bastard out to sea 
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Liederen van Ierland en de Engelse en Schotse westkust 

Frits van der Mark 

In het redelijk omvangrijke repertoire van Rumor komen er aardig wat titels voor die een 
duidelijke geografische herkomst hebben. Het kan zijn dat de naam van een stad zoals 
bijvoorbeeld Hamburg, Nantes of Liverpool in de titel voorkomt. Natuurlijk kan het ook zijn 
dat in de tekst een havenplaats wordt genoemd of op een andere manier de geografische 
locatie duidelijk wordt. 

In de Scheepspost nummer 1 van jaargang 2008, besprak ik de titels die terug te voeren zijn 
op de oostkust van Engeland en Schotland. In deze aflevering wil ik Groot Brittannië 
afronden en de liederen van Ierland en de Engelse- en Schotse westkust behandelen. 

All For Me Grog 

Titel:     All For My Grog   

Taal:     Engels   

Soort:     kaapstander- en hijsshanty / 
drinklied   

Traditioneel:    ja 

Schrijver/componist:   - 

Voorzang/samenzang:  samenzang 

Vat waaruit aan boord de grog werd verdeeld                                 

Omschrijving tekst en eventuele vertaling: 

Het is een bitter lied over een zeeman tijdens de laatste dagen van de zeilvaart. Zijn laarzen 
zijn versleten en de rafels van zijn shirt ranselen hem in de wind. De angstbuien veroorzaakt 
door overmatig alcoholgebruik liggen op de loer. Zijn geld is op en daarom moet hij opnieuw 
gaan rondzwerven op de ‘Western Ocean’. All For My Grog wordt over het algemeen als een 
Iers volkslied aangeduid, soms ook Engels. 

Achtergrond & verklaring: 

De herkomst en de naamgeving van de drank ‘grog’ zijn op zee 
ontstaan. Omdat de houdbaarheid van water aan boord beperkt was, 
werd naast bier bij de Engelse marine dagelijks rum verstrekt. 
Admiraal Vernon gaf, omdat de zeelui hun rum vaak opspaarden en 
in een keer opdronken, in 1740 de order om de dagelijkse portie rum 
voor zijn bemanning te verdunnen met water. Later werd er 
citroensap (meestal limoensap) aan toegevoegd om de smaak van het 
bedorven water te maskeren.  

Admiral Edward ‘Old Grog’ Vernon (1684-1757)    

Vernon’s bemanningsleden bleken, door de extra vitaminen C die ze binnenkregen, gezonder 
dan andere zeelui bij de marine. In 1747 werd het verband tussen vitamine C en scheurbuik 



 - 11 - 

bekend en ging de gehele Britse marine over op het drinken van grog. Deze naam is 
vermoedelijk afkomstig van de bijnaam van de admiraal ‘old grog’. Vernon had de gewoonte 
om altijd een grofgrijnen (grogram) jas te dragen. Aan het verstrekken van grog kwam bij de 
Royal Navy pas in 1970 (!) een eind. 

Van All For Me Grog bestaat een Australische landrottenversie met de titel Across the 
Western Plains. Het werd in mei 1916 voor het eerst gepubliceerd in The Sydney Bulletin. 
Daarnaast wordt er ook een Canadese versie gemeld die afkomstig is uit Nova Scotia.  

≈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaartje van Ierland en de westkust van Engeland en 
Schotland, aangegeven zijn de namen van de plaatsen die in 
de besproken liedteksten voorkomen. 

 

The Holy Ground 

Titel:     The Holy Ground     

Taal:     Engels   

Soort:     (Kaapstander) shanty en forebitter 

Traditioneel:    ja 

Schrijver/componist:   - 

Voorzang/samenzang:    Voorzang met samenzang van het refrein. De extra uitroep ‘Fine 
Girl You Are’ maakt dit lied bijzonder.  
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Omschrijving tekst en eventuele vertaling:  

De ‘Holy Ground’  is een wijk  van Cobh, die voornamelijk bewoond werd door visserslui. 
Naar het lied wordt ook verwezen als ‘The Cobh sea shanty’. Het was zowel populair op 
schepen als in de havens van Cork en Cobh. Oorspronkelijk werd het gebruikt bij het werk 
aan de kaapstander. De naam is ironisch, de wijk was eens het red light district van de stad, 
die toen nog Queenstown heette. Het was een belangrijke uitvalshaven van schepen die de 
Atlantische oceaan overstaken, waardoor er ook veel zeelui verbleven. Ruim 2,5 miljoen Ieren 
vertrokken vanuit Cobh als immigrant naar Amerika. 

Achtergrond & verklaring: 

De Holy Ground is een traditionele Ierse Folksong. Veel Ierse en ook Amerikaanse groepen 
en zangers hebben het op hun repertoire staan: bijvoorbeeld the Clancy Brothers, the 
Dubliners, the Jolly Rogers, the Poxy Boggards, Pete Seeger en The Tossers. 

Old Swansea Town Once More heeft dezelfde melodie en een vergelijkbare tekst als De Holy 
Ground. Swansea ligt aan de zuidoost kust van Engeland. Deze versie werd gezongen aan 
boord van de kleine barken die in het Bristol kanaal voeren. 

 Alleen de Ierse versie heeft de regel: Fine girls you are. Volgens Stan Hugill moet deze regel 
‘shouted out by all hands staccato’ gezongen worden. 

≈ 

Mingulay Boat Song 

Titel:     Mingulay Boatsong  

Taal:     Engels   

Soort:     Oneigenlijk zeemanslied  

Traditioneel:    nee 

Schrijver/componist:   Sir Hugh S. Roberton 

Voorzang/samenzang:  samenzang 

Sir Hugh Roberton (1874-1952), schrijver van ‘Mingulay Boat Song’  

Omschrijving tekst en eventuele vertaling:  

Mingulay is een van de zuidelijkste eilanden van de Buiten Hebriden. De Minch is het water 
tussen de Hybriden en het eiland Skye.  

Achtergrond & verklaring: 

De aanname is dat de Mingulay Boatsong gezongen zou worden door Schotse visserslui die 
terugkeerden naar hun eiland Mingulay. De tekst werd echter in 1938 geschreven door sir 
Hugh Roberton voor het Glasgow Orpheus Choir. Hij was oprichter en dirigent van dit koor. 
In feite is het zelfs zo dat Mingulay in 1912 door haar bevolking van kleine pachtboeren en 
vissers werd verlaten. Het lied is dus geen traditional, integendeel Buma/Stemra wil nog 
graag een paar jaar vangen… 
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Molly Malone 

Titel:     Molly Malone   

Taal:     Engels   

Soort:     oneigenlijk zeemanslied  

Traditioneel:    nee 

Schrijver/componist:   James Yorkston 

Voorzang/samenzang:  voorzang 

Omschrijving tekst en eventuele vertaling: 

Molly Malone wordt wel het onofficiële volkslied van Dublin genoemd. Het vertelt het verhaal 
van Molly, een jonge vrouw die vis ventte in de straten van Dublin en jong aan de koorts 
overleed. 

Achtergrond & verklaring: 

Het lied werd voor het eerst gepubliceerd in 1884 als een 
werk dat geschreven en gecomponeerd werd door James 
Yorkston uit Edinburgh. De naam Molly is afgeleid van 
Mary of Margaret. Er zijn geen aanwijzingen dat er een 
‘historische’ Molly heeft bestaan. 

In 1987 is er een stambeeld van Molly opgericht. Het laat 
Molly zien als een rondborstige vrouw in 17de eeuwse 
kleding. Het staat in Grafton Street in Dublin, en heeft een 
aantal bijnamen: ‘The Tart With The Cart,’ ‘The Dish With 
The Fish’ en ‘The Trollop With The Scallops.’  

Molly Malone wordt door supporters van een flink aantal 
voetbal- en rugbyclubs met grote regelmaat op de tribunes 
gezongen. 

Standbeeld van Molly Malone 

≈ 

The Leaving Of Liverpool 

Titel:     The Leaving Of Liverpool 

Taal:     Engels   

Soort:     forebitter  

Traditioneel:    ja 

Schrijver/componist:   - 

Voorzang/samenzang:  voorzang 
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Omschrijving tekst en eventuele vertaling: 

Het lied is een traditional en gaat over het afscheid van Liverpool. De meeste handel op 
Amerika liep via deze grote havenstad aan de rivier de Mersey. De meest vroege notatie staat 
in Doerflinger’s Songs of the Sailor and Lumberman en is afkomstig van Dick Maitland. Hij 
was bootsman aan boord van het Amerikaanse schip General Knox en hoorde rond 1885 daar 
aan boord het lied voor het eerst.  

 

De clipper David Crockett 

 

Achtergrond & verklaring: 

De versie in Doerflinger kent acht coupletten. Zowel de naam van de Yankee clipper als die 
van de captain zijn historisch. Burgess voer gedurende vele jaren aan boord van de David 
Crockett en tijdens wat voor zijn pensionering zijn laatste reis zou zijn, spoelde hij op de 
Zuidelijke oceaan overboord (1874). Het boegbeeld van de David Crockett is bewaard 
gebleven en hangt in het Maritieme Museum in Mystic, Massachusetts (VS) (het mooiste 
scheepvaartmuseum dat ik ken).  

De meeste vertolkingen van dit lied hebben zes coupletten, sommige vijf. The Poques (een 
bekende Ierse punk/folk band) zingt er slechts drie …  

≈ 
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Little Boy Billee 

Titel:    Little Boy Billee   

Taal:    Engels   

Soort:    Oneigenlijk zeemanslied / ballade  

Traditioneel:   min of meer 

Schrijver:  Oorspronkelijk William Makepeace Thackeray, door mondelinge 
overlevering ingrijpend veranderd. 

Voorzang/samenzang: voorzang 

Omschrijving tekst en eventuele vertaling: 

Drie zeelui uit Bristol stelen een schip en varen uit. Gedreven door de honger overwegen Jack 
en Jimmy de jonge Billee op te eten. Hij mag zijn gebeden nog opzeggen en houdt dit heel 
lang vol. Precies lang genoeg om land te zien.  

 ( De volledige beschrijving van Little Boy Billee staat in aflevering 2 van jaargang 2008) 
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VOOROUDERS KOORLEDEN MET VOC NAAR BATAVIA? 
 
 
Het enige dat in Leiden nog aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie herinnert, is de 
winkel het Klaverblad op de Hogewoerd. Dat is ooit anders geweest. De VOC was de eerste 
Nederlandse multinational. Het bedrijf had veel personeel nodig en Leiden droeg daar zijn 
steentje aan bij. 
 
De VOC voerde een uitstekende boekhouding en veel gegevens zijn bewaard gebleven. Veel is 
terug te vinden op de website van het Nationaal Archief. Daar vind je ook een enorm 
overzicht van bemanningsleden die in de loop van de jaren bij de VOC hebben gediend. Kijk 
daarvoor op vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
Dat wetend is het natuurlijk leuk om te kijken of er ook iemand met jouw familienaam in het 
want van een van de schepen heeft gehangen. Wat we natuurlijk al wisten – en ook over 
zingen – de dood lag voortdurend op de loer. Er zijn dan ook heel wat meer mannen 
vertrokken dan teruggekomen. Dat blijkt als ik met de ledenlijst van ons koor in de hand eens 
kijk welke achternamen van koorleden terug zijn te vinden in de bemanningslijsten uit de 
VOC-archieven. 
 

Ik noem er hier een paar. Natuurlijk niet 
allemaal. Wil je meer weten, dan kun je zelf op 
de website kijken. 
Hendrik Allaart uit Middelburg trad op 18 
januari 1790 in dienst en voer als jongmatroos 
op de Goede Trouw naar Azië. Niet bekend is 
waarom hij al op 9 augustus de dienst weer 
verliet. Wel weten dat hij nog een maand aan 
kaapvaart heeft meegedaan. 
En dan hebben we Frans Baars uit Rees die op 
26 oktober 1753 als soldaat aan boord kwam 
van de Erfprins. Hij kwam 20 mei 1754 aan in 
Batavia en overleed op 5 mei 1758.  

Anthony Breet kwam op 2 februari als hooploper (iemand die de matrozen helpt) aan boord 
van de Snoek. Op 6 september 1756 kwam hij aan in Batavia en repatrieerde in 1759. 
Frederik van Ark kwam op 28 oktober 1728 als oppertimmerman aan boord van de Huis te 
Vlotter om op 12 juli met De Kersenhof in Batavia aan te komen. Hij repatrieerde in 1731. We 
hebben ook een Jan Hendrik Wolvers die in 1736 als bosschieter (kanonnier) met de 
Kerkzicht uit Nederland vertrok. Op Kaap de Goede Hoop stapte hij over op de Vreeland en 
kwam op 18 november 1736 aan in Batavia. Waarom hij uit dienst ging is niet bekend. Ik 
denk aan desertie. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Over Pieter Scheffer die als soldaat met de Vlietlust 
uitvoer. Over Johan David Stoep, die samen met Willem Braakman voer op de Bartha 
Petronella. Cornelis Snelders als matroos op de Rozenburg. Pepermans als jongmatroos 
op de Pallas en Jacob Volker op de Goudriaan. Eigenlijk komen vrijwel alle achternamen 
van onze koorleden wel een keer voor. Het is natuurlijk vooral grappig en geen 
doorwrochte genealogie. 
 
 
Cees Meijer, 
a/b Stella Maris  
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”Ik heb buitengewoon genoten van de openbare repetitie op 15 december. Ik vond het geweldig leuk 
om even mee te mogen zingen en om een aantal van jullie weer te spreken. Een van mijn goede 
voornemens voor 2009, donateur worden van Rumor di Mare, heb ik omgezet in daden. Vandaar 
dat ik met de Scheepspost van oktober (10e jaargang, nr. 2) naar huis ging, die ik eens rustig heb 
doorgelezen. Leuke gevarieerde verhalen. Op pagina 12 kom ik ineens mijn naam tegen. Ik voelde 
een sterke aandrang om te reageren op wat er geschreven stond”. 
 
 

MAAR DAT HEB JE ME ZELF VERTELD! 
 
door Tim Oosten, oud-lid Rumor in Casa 
 
Het is iedereen wel eens overkomen. Je bent in gesprek met een vriend en je zegt op een goed 
moment: “O ja?” Waarop je gesprekspartner je met grote ogen aankijkt en verbaasd uitroept: 
“Maar dat heb je me zelf verteld!” Bijvoorbeeld het verhaal van een gezamenlijke vriend, laat 
ik hem Marcel noemen, die hem zo had zitten, dat hij zonder jas in de vrieskou op zijn fiets 
was gestapt die nog op slot zat. Hij kwam uiteraard niet ver en besloot maar op straat zijn 
roes uit te slapen. Dat dreigde verkeerd af te lopen, maar gelukkig liepen er binnen een paar 
minuten enkele bevriende kroegbezoekers naar buiten die zich over Marcel hebben ontfermd. 
Ze hebben hem thuis afgeleverd bij zijn echtgenote, die de zending met opvallend weinig 
enthousiasme in ontvangst nam. “En het mooiste van het verhaal: toen we hem de volgende 
dag belden, kon hij zich niets herinneren!” 
Lachen natuurlijk, maar ondertussen peins je en je pieker je tot je er hoofdpijn van krijgt, 
want je kunt je in de verste verte niet herinneren dit ooit verteld te hebben. Sterker nog, het 
hele verhaal zegt je niets. Word ik oud, ligt Alzheimer op de loer, wat is hier aan de hand? Als 
je er later nog eens aan terugdenkt en alles op een rijtje zet, bedenk je dat het ook anders in 
elkaar kan steken: je gesprekspartner heeft het verhaal van een ander gehoord en is er ten 
onrechte van overtuigd dat jij de bron bent. Of hij heeft zelfs het hele verhaal uit zijn duim 
gezogen. Zeker als je geheugen je verder weinig in de steek laat, is het natuurlijk heel 
aantrekkelijk om te denken dat de oorzaak van het misverstand niet bij jou ligt. 
 
Tere zieltjes 
Een soortgelijke ervaring heb ik als ik de laatste scheepspost lees. Ik zit nog bij te komen van 
twee indrukwekkende verhalen over boottochten over de Oostzee en dwars door Frankrijk, 
als mijn oog valt op een verhaal van Frits over het scabreuze gehalte van zeemansliederen. 
Dat is vast een interessant verhaal, denk ik, en Frits is een keurige man, dus voor 
schuttingtaal hoef ik niet bang te zijn. Aan het begin van het verhaal kom ik mijn naam tegen. 
Leuk hoor, word ik een keer genoemd, gaat het over grof taalgebruik! Maar goed, niet te 
vroeg oordelen, misschien herinnert Frits zich mijn hoog ontwikkelde normen-en-
waardenbesef en wil hij dit in herinnering brengen. Maar nee, ik blijk op een Franse camping 
‘pique la baleine’ gezongen te hebben, waarop mijn buurman me heeft verzocht hiermee op te 
houden om de tere zieltjes van zijn kindertjes te ontzien.  
Opnieuw hevig gepeins en gepieker. Een Franse camping. Ik moet toegeven dat ik ’s zomers 
vaak kampeer en dat ik de laatste jaren ook wel eens in Frankrijk ben geweest. Al is dat zeker 
niet mijn favoriete bestemming. Ik moest als kind elk jaar minstens één keer met mijn 
francofiele ouders naar dit land, waardoor ik op dit vlak een zeker verzadigingspunt heb 
bereikt. Maar goed, als gezegd, het kan. Dan het zingen. Zingen vind ik zeker leuk, maar in 
het Frans, op een Franse camping, zo luid dat de Franse kindertjes het kunnen verstaan? Het 
komt mij allemaal weinig waarschijnlijk voor. Maar eens bij vrouw en kinderen 
geïnformeerd. Kunnen jullie je dit voorval herinneren? Nee, ook hun is het verhaal volkomen 
vreemd.  
 
Keurige man 
Tja. We gaan de mogelijkheden maar eens af. Alles overdenkend, lijkt het me weinig voor de 
hand liggen dat ik Frits dit verhaal heb verteld. Hij moet mij verwarren met een ander 
koorlid. Dat Frits het allemaal uit zijn duim zou hebben gezogen, moet ik uitsluiten; daarvoor 
is Frits een veel te keurige man. Blijft de vraag: wie is toch dit (oud-)koorlid dat op een 
Franse camping luidkeels de ongekuiste versie van ‘pique la baleine’ heeft lopen zingen? 
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Kleding Zeemanskoor Rumor di Mare: leveranciers en prijzen           

In 2007  werd tijdens de Algemene Leden Vergadering de omschrijving  van de kledingsvoorschriften 
aangevuld met ‘traditionele zeemans- of visserskleding’ zoals bijvoorbeeld de Bretonse trui, de Fischermans 
of Cornwall blouse. Hieronder volgt een overzicht wat de mogelijkheden zijn en waar de kleding te koop is. 

Penningmeeester Rumor  

T-shirts, wit of grijs met blauwe rand en logo  Prijs: 10 euro, zolang de voorraad strekt 

Jasjes, blauw met logo achterzijde   Prijs: 30 euro 

Te verkrijgen door overmaking van 10 of 30 euro per stuk op de Rumorrekening of contante betaling aan de 
penningmeeester en onder opgave van de maat (S,M,L,XL,XXL).  

Biesot Confectiefabriek, Leiden 

Oude Herengracht 11, 2312 LN Leiden 

Telefoon: 071 – 5130268 /06-22959611  

Even melden dat je van Rumor bent, dan krijg onderstaande kortingsprijzen: 

Rode kielen (zonder rits of touwtjes in de hals !)    Prijs: 59,00 

Rode broeken         Prijs: 69,00 

Weehuizen, Enkhuizen                                                                                   
Bezoekadres: Nanne Sluisstraat 5, 1601 SC  Tel: 0228 314903/0653800092  hweehuizen@freeler.nl   

 Smock is een Engelse verzamelnaam voor overgooier, de visserstrui werd vroeger gebruikt als overgooier 

om ervoor te zorgen dat de kleding eronder schoon en droog bleef. De Cornwall Smock is de originele 

fisherman en sailors kleding, die aan boord van de Smacks en Barges werd gedragen, ze werden indertijd 

gemaakt van oude zeilen. Tegenwoordig is het materiaal 100% katoen en in div. kleuren/modellen.                         

 

 

 

 

 

 

 

Links V-neck model, rechts crew-neck model, prijs  circa  € 36,00
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 Vissermans hemden in flanel en katoen, 

diverse kleuren prijs € 26,00

Smock  in jeans  uit Ierland, prijs  € 40,00

Kantje Boord collectie, Naarden  

Marktstaat 44, Naarden 035-6944055  info@kantje-boord.nl   

Kielen  

Kantje Boord heeft een uitgebreid aanbod aan visserskielen en jasjes. De kleurige kielen zijn weer populair 
aan het worden, niet alleen bij watersporters, maar ook bij bemanningen van wedstrijdschepen en 
shantykoren. De kiel is een hes van katoen of wol vooral bedoeld om de kleding te beschermen bij het werk.  
Katoenen kielen zijn niet waterafstotend, maar door hun strakke weefsel wel winddicht.  
 
Een kiel heeft doorgaans geen knopen aan de buitenkant, je trekt hem over je hoofd aan. Als een kiel zakken 
heeft, zitten die aan de binnenkant. Dit om te voorkomen dat je ergens achter blijft haken.  

Boezeroenen  

Een boezeroen of vissershemd is een overhemd zonder kraag. Ze zijn ruim gesneden, zodat je veel 
bewegingsvrijheid hebt.  Je draagt ze over je broek. In tegenstelling tot de kiel heeft de boezeroen wel 
knopen, soms doorlopend, soms voor de helft. De boezeroen is van katoen of linnen en heeft meestal een 
streepmotief. Kantje Boord heeft ze voor u in drie verschillende strepen. Daarnaast zijn er de originele 
stoffen om er zelf een te maken.  
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Truien  

Kantje Boord heeft een uniek aanbod aan schippers- en vissertruien. Truien in allerlei  kleuren en 
modellen, gemaakt van verschillende soorten wol en katoen. Gebreide wollen truien zijn warm, sluiten 
goed om je lichaam en je kunt je er goed in bewegen. Ze werden door vissers aanvankelijk gedragen als 
borstrok; over het hemd en onder de kiel of jak. Omdat na het werk de kiel vaak uit ging, werd de trui 
zichtbaar. Visserstruien werden daarom vaak versierd met allerlei motieven, die geluk en voorspoed 
brengen. Het waren  vooral  de vissersvrouwen die de breikunst ontwikkelde. Iedere havenplaats had zo 
zijn eigen breitechnieken en motieven. Daardoor kon je  aan de trui van de vissers zien, uit welke plaats zij 
afkomstig waren. Dat was handig als er eentje aanspoelde!  

De gebruikte wolsoorten geven de visserstruien hun verschillende  eigenschappen. Noorse en Ierse truien 
zijn dik en warm, Guerseytruien stijf en schipperstruien dunner en minder zwaar. Tegenwoordig hebben 
alle truien aangepaste modellen. Truien die wat dunner zijn, zodat je ze ook in huis kunt dragen, of zachter, 
of met andere kragen en sluitingen. Andere truien zijn verkrijgbaar als vest  of gemaakt van een ander 
garen zoals katoen.   

Hemden en shirts  

De bretonse hemden zijn oorspronkelijk ontworpen als onderhemd voor de Franse marine. De blauw-
witte streep werd in 1858 in de uniformlijst van de Franse marine opgenomen. Er werd voor strepen 
gekozen omdat matrozen, die overboord vielen, in zo'n hemd beter terug te vinden waren. De enige echte 
betronse streep heeft de witte achtergrond met smalle blauwe strepen. Alle varianten hierop zijn voor de 
pleziervaarders en toeristen!  

 

Bretons hemd: prijs 35 euro 

 

 

Duits Fischerhemd, verkrijgbaar in twee 
kwaliteiten (ligt en zwaarder), 

 voor 19,50 en 35 euro 

Het Duitse Fischerhemd  is ook via internet bestelbaar bv.:  

http://www.mare2.de/product_info.php/info/p581_Fischerhemd--B-Ware-.html 

Hoofddeksels zijn er altijd al geweest. Alhoewel ze eigenlijk bedoeld zijn ter bescherming van het hoofd, 
hebben ze vaak tot taak om onderscheid te maken; de matroos, de kapitein, de schipper en de reder, je kon 
ze herkennen aan hun hoofddeksel. Kantje Boord heeft heel veel mutsen, petten en andere hoofddeksels, 
die uit scheepvaart en visserij afkomstig zijn.  

Februari 2009, Frits van der Mark 
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Komende Optredens  

 
2009 
 
16 mei Feest ter gelegenheid van het 15 jarig 

bestaan van Rumor di Mare en 
presentatie van de nieuwe cd, op en 
rond de Burchtheuvel in Leiden. Met 
medewerking van Armstrong's Patent, 
Paddy’s Passion en De Kaapstander.  
 

5 juli Optredens tijdens Kaags Muziek Festival op het eiland Kaag en in 
Buitenkaag. 
Organisatie: Stichting Kaags Muziekfestival 

 

23 augustus Optie: Zeeheldenweekend, Hellevoetsluis.  

http://www.scrzh.nl/projecten/zeeheldenweekend-hellevoetsluis/ 

 http://www.opkoers.nl/evenementen/onderweg 

 

28 - 30 augustus Optredens tijdens internationaal Shanty Festival  in Appingedam. 
Organisatie: Armstrong's Patent 

 

13 september  Optie: Rabo Shanty Festival Leimuiden  

Organisatie: http://www.de-marconisten.nl/ 

 

19 september Optie: Vloot over de Vliet 

 http://http://www.opkoers.nl/evenementen/onderweg 

 

26 september Optreden tijdens Shantyfestival Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede.  
Organisatie: Wijks Shantykoor "Tussen Rijn & Lek" 

 

 

 

het kortste zeemansgedicht?  
zeeman aan de wal 

hoer met houten poot 

splinter in de bal 

dood 

Mies Bouwhuys 
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En altijd varen er schepen aan Katendrecht voorbij… 
 
 

DE KAAP 
 
 

CATTENDRECHT  ●  CHINATOWN  ● KATENDRECHT 

 
In het najaar van 1981 doofde op Katendrecht het rode licht  
 
Het laatste bordeel ging dicht. Slechts hier en daar lonkte nog heimelijk, een 
"thuiswerkster" naar een schichtig langslopende klant. Hoeren en souteneurs 
vertrokken naar elders, zoals eerder ook de Chinezen "De Kaap" de rug 
toekeerden, waardoor het ene na het andere boarding house gesloten werd. De 
kleurrijke figuren van weleer, die op Katendrecht zovele jaren de dienst hadden 
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uitgemaakt, raakten in de vergetelheid.  
Wat overbleef was een "vuist" vol verlaten kroegen, eethuisjes en een paar 
werkloze tatoeëerders. Slechts een handjevol prostituees hoopte er in dat najaar 
nog op betere tijden. Tegen beter weten in, want De Kaap was dood. Het 
schiereilandje tussen de Maas- en Rijnhaven, dat jarenlang wereldfaam genoot als 
"het rosse centrum van Rotterdam", wilde weer gewoon Katendrecht genoemd 
worden, een Rotterdamse wijk als alle andere.  
Een woonwijk. Wat blijft zijn de verhalen.  
Overleveringen uit een afgesloten periode, waarin De Kaap langzaam maar zeker 
veranderde van "een wijk voor zeelieden op zoek naar lichtzinnig vermaak", naar 
een sexdriehoek met keiharde prostitutie. De oudere Katendrechter, die de 
vóóroorlogse jaren nog heeft meegemaakt, zegt het zo vaak: "Vroeger, toen was het 
op De Kaap nog écht gezellig". En dan komen ze los, de verhalen over de 
vechtersbazen van weleer, zoals Blauwe Cor, Leen Paf en Willem de Mof. Over de 
publieke vrouwen, Marietje Hoelala, Rooie Pietje, Dikke  Toos en Nel de Vloek. Er 
wordt gelachen bij de herinnering aan de belevenissen van de kroegbazen, de 
dappere dienders als Waterkip en Pond Appeltjes, de straatventers Hazekamp, 
Scheveningse Saar, Maarten van de Wal, Jan de Kip en Ben de Rover en al die 
andere bekende Katendrechters zoals Rooie Bal, Chocolade Henkie en Ome Japie. 
Dat was de tijd van het "échte" Katendrecht.  
Toen men nog trots was op het kleine schiereiland en de kinderen op school hun 
neus optrokken voor pesterige opmerkingen als: "Woon jij op De Kaap? Oh, dan is 
je moeder zeker een hoer ... 
" De jeugd wist wel beter, want op De Kaap was altijd wel "wat te doen", zoals de 
kreet in die jaren luidde als er ergens weer iets loos was. En dan brandden de 
verhalen los, over de keren dat Spuit 41 uitrukte, de momenten dat de 
boevenwagen door de Veerlaan reed en de heroïsche wedstrijden van de 
voetbalclub Be Quick.  
Maar wat ondanks al die overleveringen nooit veranderde was het mysterieuze van 
De Kaap. Zoals eigenlijk zoveel dingen, die met Katendrecht te maken hebben, 
altijd met een geheimzinnige waas omgeven zijn gebleven ...  
 
Chinatown 
Datzelfde Katendrecht was eerder al overstroomd door honderden Chinezen. Ze 
waren na de eerste wereldoorlog in Nederland achtergebleven, toen bleek dat hun 
arbeidsplaatsen op schepen weer werden ingenomen door de van het front 
terugkerende soldaten. De Chinezen weken uit naar Amsterdam en Rotterdam, 
waar zich een kolonie vestigde die ervoor zorgde dat Katendrecht in de volksmond 
al snel werd omgedoopt tot "de Rotterdamse Chinatown".  
De grote klap kwam echter tijdens de economische crisis in 1929, waardoor de 
meeste Chinezen op slag werkloos werden. Een niet gering aantal van hen kon de 
wetenschap, nimmer naar hun land te kunnen terugkeren, niet verwerken en 
pleegde zelfmoord. En op een najaarsmorgen van 1931 maakte Rotterdam voor 
het eerst kennis met het fenomeen van de pindachinezen, toen een lange rij 
Chinezen, getooid met een blikken trommel, via het Katendrechtse veerpont je, 
naar het Rotterdamse centrum trok. "Pinda, pinda, lekka, vijf cent": ook dát was 
Katendrecht... Chinatown ...  
Maar het waren ook de jaren van de terreur van de "wervers", die met allerlei 
ontoelaatbare middelen de Chinezen trachtten uit te buiten. En in uiterste 
wanhoop stortte de Chinese kolonie in de Rotterdamse Chinatown zich op andere 
middelen van bestaan, zoals het smokkelen van mensen en opium, terwijl ook de 
gokhuizen de grond uit werden gestampt. De misdaad tierde welig en alleen al 
tussen 1920-1935 vonden er in Chinatown elf moordaanslagen plaats.  

 
Voor Wehrmacht verboden 
Katendrecht bleef ook tijdens de tweede wereldoorlog een geheel eigen 
gemeenschap. Een plekje "vrij Nederland" ook, dat voor de Duitse Wehrmacht 
uitdrukkelijk verboden gebied was. Daardoor ging op Katendrecht het leven lang 
zijn gewone gangetje, klonken er vanuit de dancing Belvédère ongehinderd de 
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(verboden) jazzklanken afkomstig van musici als Arthur Parisius (als Kid 
Dynamite), Teddy Cotton, Freddy Blythe en Boy Edgar. Op Katendrecht was 
Hitler zelfs tijdens de oorlogsjaren nog lang het mikpunt van spot en persiflages.  
Ook na de oorlog bekommerde eigenlijk niemand zich om "De Kaap", zoals 
Katendrecht in de wandeling werd genoemd, vermoedelijk omdat het 
vuistvormige schiereiland zoveel overeenkomsten vertoont met Kaap Hoorn. 
Chinezen en prostitutie hanteerden er hun eigen wetten en wie er niets te zoeken 
had bleef er weg.  
Maar Katendrecht was ook een gewone woonwijk. Er woonden bootwerkers, die 
met hard werken hun geld verdienden. En er waren middenstanders, die er met 
veel inspanning goed beklante winkeltjes hadden opgebouwd. Katendrecht had 
zelfs een aantal "betere" straten, de zogenaamde "karbonadebuurt". Met de 
prostitutie hadden deze Katendrechters niets van doen. Maar men tolereerde 
elkaar.  
 
Katendrecht 
De gemoedelijke prostitutie maakte langzaam maar zeker plaats voor een hardere 
aanpak. De hoeren, die van oudsher op Katendrecht had gewerkt, maakten plaats 
voor jonge, buitenlandse meisjes. En in hun kielzog kwam, onder aanvoering van 
de Schijndelse bordeelhouder Jan de Nek, een ander slag pooiers naar De Kaap.  
En hiertegen kwam einde van de jaren zestig het verzet pas goed op gang. 
Rotterdam telde toen circa duizend prostituees. Toch zou het nog tot het begin 
van de jaren zeventig duren alvorens het wijkcomité en de prostitutie elkaar 
openlijk te lijf gingen. In 1974 greep Katendrecht zelfs naar de wapens.  
Vanaf dat moment was het op Katendrecht nooit meer echt rustig. Er werden 
plannen gelanceerd rond de bouw van eroscentra: het Wijnhavenkwartier, het 
Poortgebouw, de sexboten in de Parkhaven. En terwijl de betrokken wijken die 
plannen net zo hard weer onderuit schopten, werd op Katendrecht het ene 
bordeel na het andere dichtgetimmerd. Maar ze waren nog niet gesloten, of de 
sexbazen gooiden ze weer open. Langzaam maar zeker doofde op Katendrecht het 
rode licht. Zeventig jaar na het politieoptreden in de Zandstraat en ruim veertig 
jaar na het bombardement op de Schiedamschedijk, waaierde de prostitutie weer 
uit naar andere delen van de stad, naar de Nieuwe Binnenweg, Westkruiskade en 
de Karel Doormanstraat...  
Katendrecht telde eind 1981 nog vijfentwintig geregistreerde prostituees. Een jaar 
eerder waren dat er nog 181 geweest. Wel was er op de linker Maasoever sprake 
van een sterke toename van het aantal contactbureaus: twee in 1980 tegen acht 
een jaar later. Ook het aantal privé-huizen in Rotterdam-Zuid (29 in december 
1980) was eind 1981 al opgelopen tot 65. Verspreid over heel Rotterdam waren er 
begin 1982 tweehonderd van deze verkapte bordelen.  
...Helemaal prostitutievrij zal Katendrecht nooit worden", verklaarde 
hoofdinspecteur J. Reints van de zeden- en kinderpolitie in februari 1982. Elke 
wijk heeft recht op een stukje prostitutie, dus ook Katendrecht. Daar zal men mee 
moeten leren leven. We hebben lang gedacht dat een stad als Rotterdam niet 
zonder raamprostitutie zou kunnen, maar de praktijk wijst uit dat het wél kan. 
Het wordt opgevangen door de straatprostitutie. Dus hebben we geen enkele 
behoefte om deze vorm van prostitutie te bestrijden. Wel zullen we regulerend te 
werk gaan".  
 
Cattendrecht 
De naam op zich is al een mysterie, en duikt voor het eerst op in het jaar 1199. 
Maar over de oorsprong zwijgt de geschiedenis.  
Meerdere theorieën strijden om erkenning. De naam Katendrecht zou afkomstig 
zijn van de Duitse volksstam "De Katten", die ten tijde van de Batavieren in deze 
richting afzakten. Nee, zegt een andere lezing: Katendrecht ontleent zijn naam aan 
een nazaat van de Zeeuwse familie Cats, omdat dit geslacht in de omgeving van het 
huidige Katendrecht aanzienlijke goederen bezat en hiervoor van Maximiliaan, 
Aartshertog van Oostenrijk, de onderscheidene rechten had verworven. 'Weer een 
andere mogelijkheid is, dat de naam verband houdt met het water en de 
scheepvaart, waarbij de naam Katendrecht vermoedelijk een uitgediepte vaargeul 
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met een "katterug" op de bodem betekent.  
In een in 1913 verschenen boekwerkje, "Amsterdamsche Straatnamen 
geschiedkundig verklaard", stelt de samenstelster Margaretha van Gelder dat de 
naam vermoedelijk betrekking heeft op de gesteldheid van de bodem. Dit wordt 
bevestigd door Ernst Försteman, de schrijver van het Altdeutsches Namenbuch, 
die stelt dat Kat vermoedelijk afkomstig is van quâd, schlecht, Niederdeutsche 
kade, Niederländisch Kaade, sumpf. Dit zou dus betekenen dat het is terug te 
voeren tot moeras. Försteman geeft hierbij namen op als Catendrech en 
Katendrecht. Catzand en Cadzand.  
Welke theorie de juiste is, blijft onduidelijk. De Nederlandse Stad- en Dorp 
Beschrijver L. van Ollefen kwam er in 1793 in ieder geval niet uit. 
Bij zijn beschrijving van Katendrecht volstaat hij met de mededeling "Over de 
naamsoorsprong hebben wij niets kunnen opspooren. ‘t Wordt ook wel het Tolhuis 
genaamd, naar een tolhuis 't welk men aldaar vindt". En daar liet hij het maar bij...  
Maar wat tot 9 februari 1968 alle stormen kon weerstaan. was het veerpontje 
tussen Katendrecht en Rotterdam. Enkele eeuwen lang. Het pontje van 
Katendrecht is een geschiedenis over de Platluis. de hengst en de Heen en Weer... 
 
De Kaap 
Ook het rosse leven op het Katendrecht van rond de laatste eeuwwisseling is in 
nevelen gehuld. Hoewel de prostitutie er al rond 1900, na het graven van de 
havens, haar intrede deed, wordt er pas zo’n tien jaar later melding gemaakt van 
de aanwezigheid van opgetutte dames, bolleboffinnen (slaapsteehouders) en 
souteneurs. Alles wat maar even met prostitutie te maken had werd liever 
verzwegen en in de jaren erna afgedaan met kreten als "zedelijk ontaard", 
"liederlijk" en "roofzuchtig". 
Het reilen en zeilen van het "rosse Rotterdam" kwam pas openlijk in het nieuws in 
de oudejaarsnacht van 1911.  
Een jaar dat voor Katendrecht verstrekkende gevolgen zou hebben. Een voor die 
dagen overweldigende politiemacht stormde toen "de Polder" in, het gebied rond 
de voormalige sloppen en stegen als de Zandstraat. Coolvest. Peperstraat en 
Zwaansteeg... Met deze actie maakte Rotterdam ruim zeven en negentig jaar 
geleden een einde aan z'n rosse wijk. Bekende danstenten als Het Paard in de Wieg 
en de Zeven Centen Zaal gingen op slot. 
Het geteisum nam de benen, met in hun kielzog de gisse en gesjefte jongens, de 
heitjes piejijzers, soogers, brassers, pierders, meelukpeezers en lokduiven. 
Jarenlang hadden mannen als Rooje Hein, Sjeffie Groenteboer, Kromme Arie, 
Gekke Klaas, Sjekpijp, Freek Poepiebroek, Levi Barmhartigheid, Macaroni en 
Mottige Leendert er de dienst uitgemaakt. Ook de publieke vrouwen en de 
hoerenmadams keerden de krotten de rug toe, zoals Scheele Dien, 't Paard Zonder 
Ribben, Belze Jeanette, Haagsche Sien, Blonde Koossie, Daatje de Pruik, Dina 
Appelboom en Jode Betje. 
De wijk die rond de eeuwwisseling in één adem genoemd werd met vermaarde 
havenwijken als Hamburg en San Francisco, moest plaatsmaken voor het huidige 
stadhuis aan de Coolsingel.  
 
Het inspireerde de Rotterdamse volkszanger Speenhof tot het volgende lied:  
 
Zeg rooie wat zal jij verschrikken  
als jij ‘s thuisgevaren ben  
dan zal je zien en ondervinden  
dat jij de Polder nie meer ken,  
de heele keet wordt afgebroken, 
de heeren krijgen nou d'r zin,  
de meiden motten uit d'r zaakies  
de burgemeester trekt er in. 
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En op die bewuste avond hingen de Zand straatbewoners rouwkaarten achter hun 
ramen met het opschrift:  
 

Heden overleed, na een langdurig en vreugdevol bestaan 
DE ZANDSTRAAT. Alleen zij, die haar bij leven hebben gekend, kunnen ten volle 

beseffen wat smartelijk verlies dit is. 
 
Het Rouwcomité,  
Belse Bet  
Kaat Haar in de War  
 
Twee jaar later ging de verkrotte wijk tegen de vlakte en waaierden de bewoners uit 
naar andere delen van de stad. Vooral richting Schiedamsedijk en Katendrecht. De 
"Skiedamske Daaik", of "de Dijk" zoals de Rotterdammers dit uitgaanscentrum 
noemden, won het in die jaren in populariteit van Katendrecht, dat tot die tijd een 
onopvallend bestaan had geleid. "De Dijk", met zijn even beroemde als beruchte 
zaken Alcazar en Cosmopoliet kende zijn eigen wetten. Geschillen werden er op de 
vuist beslecht, waarbij er ook door de dames in kwestie driftig op los werd geslagen. 
Liefst met lege flessen. Volle waren te kostbaar. Soms werd de hulp van de politie 
ingeroepen, die de heibel eerst gemoedelijk, maar zonodig met de knuppel tot 
bedaren bracht. Slechts één keer liep het er echt uit de hand, toen de in die jaren 
bekende kroegbazin Bleke Bet er door een stoot met een mes om het leven werd 
gebracht. Het einde van de Schiedamschedijk kwam in de meidagen van 1940, toen 
het bombardement op Rotterdam ook "de Dijk" verwoestte.  
 
Vanaf dat moment verplaatste het rosse leven zich in volle omvang  naar 
Katendrecht.  

 
In een volgend nummer wellicht meer avonturen over deze wereldberoemde Rotterdamse 
wijk 
 
Bijdrage van Peet, 
met dank aan T.V. 
 
Uit Hans Soeters: ‘De Kaap” 
Het woelige leven op het Rotterdamse schiereiland 
 
Uitgave Rotterdams Nieuwsblad 

 

 
een prostituee uit de periode van de Schiedamschedijk 

                                                                           de Schiedamschedijk wereldbekend 
uitgaanscentrum van vóór de tweede wereldoorlog 
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Le   France 
 

 
Reisverslag  
 
door Jack Vlieland  
 
 
Mei 2006 
We verlaten de haven van Parijs. Volgegooid met diesel. Niet volgetankt vanaf de pomp maar 
met jerrycans naar een pomp toe en daar vol gooien . Dat was meer dan 1 keer rijden met de 
auto. In heel Parijs is het niet mogelijk om aan de waterkant te tanken. Er ligt nog wel een 
bunkerboot, maar die heeft de verkoop van diesel moeten staken omdat hij niet voldeed aan 
de milieuvoorschriften. Hij had nog wel butagas, zodat we kunnen koken. 
Voordat we Parijs verlaten, weer even een tour over de Seine richting Eiffeltoren en terug. 
De auto heb ik een heel eind stroomopwaarts gebracht. 
We varen door naar Saintry. Daar moet een watersportvereniging zijn met sanitair volgens 
het boek. Maar alles is nog dicht. Het is nog vroeg in het seizoen. We kunnen de volgende 
morgen wel douchen. De beheerster van het terrein opent om 08.30 de doucheruimte. We 
ontbijten en varen weg. Dit gedeelte van de Seine is niet bijster mooi. 
Er is wel aardig wat vrachtverkeer. Bij één van de sluizen hebben we een uur moeten wachten 
omdat de commerce voorrang heeft. Het meest bijzondere op dit stuk zijn schildpadden. In 
groten getale liggen ze op stukken boomstam die langs de oever liggen. Los gelaten als 
huisdier en ze gedijen prima in het Seine water. 
 
In St Mammes is nog één van de weinige pompen aan het water en ik laat de tank en de 
jerrycans volgooien. We gaan stuurboord uit, het riviertje de Loing op. Dit riviertje is ten dele 
gekanaliseerd en is voorzien van vele prachtige oude stadjes. 
In 1670 werd het eerste in Frankrijk gegraven Canal du Briare verbonden met het riviertje de 
Loing en zo kon je vanaf de Seine doorvaren naar de Loire.  
We zijn nog maar net de Loing opgevaren of ik zie aan de waterkant grote beesten zitten in 
het zonnetje, een gladde zwarte huid met snorharen en een lange staart. Het zijn zeker geen 
waterratten, maar wat wel. Otters? We varen verder en bij enkele sluizen moeten we wachten 
op de sluiswachter die boodschappen doet of niet door gekregen heeft dat er boten aan 
komen. We varen een heel eind op met Fransen die het woord voor ons doen via de intercom, 
die op elke sluis aanwezig is om problemen te melden. Ook zij weten niet wat voor dieren het 
zijn. 
Omdat alle aanlegplaatsen nog niet open zijn bel ik ’s middags de beheerder van de 
aanlegplaats in Moret sur Loing om te zeggen dat ik die avond wil aanleggen. Tot 6 uur ben ik 
er, zei de beste man. We waren er voor zessen, maar hij was vertrokken en zodoende kunnen 
we geen gebruik maken van het prachtige gebouwtje. Ik bel en ik beschuldig de man niet dat 
hij te vroeg was vertrokken, want heb je gelijk de kat in de gordijnen. Of hij zo vriendelijk 
wilde zijn om de code van de deur te zeggen en dan kon ik hem morgen betalen. Dat was niet 
bespreekbaar en morgenochtend was hij er niet vóór 11.30 uur. Weer geen sanitair. Dat is het 
nadeel als je vroeg in het vaarseizoen van start gaat. 
 
In het restaurant ’s avonds vertel ik 
het verhaal van de waterdieren en 
vraag of het mogelijk otters oftewel 
“loutres” zouden kunnen zijn. Ik zeg 
dat het geen “rattes” waren. Dat 
geeft wat hilariteit want in het Frans 
kent men, blijkt even later, “rats “ en “rattes”. En het verschil blijkt nog al groot: “rattes” is 
een heerlijke aardappelsoort die de Fransen geregeld op het menu zetten en “rats” zijn ratten. 
Het is maar net hoe je het uitspreekt en ik herinner mij later op de avond een voorval met 
koning Lodewijk Napoleon uit de tijd van de Franse overheersing, toen Lodewijk Napoleon 
Nederlands wilde spreken en de gevleugelde sprak: 
“Iek ben u konijn” in plaats van “ik ben uw koning”. 
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Misschien waren die beesten wel muskusratten. Die had ik nog nooit gezien, laat staan dat ik 
wist wat muskusrat in het Frans was . Een paar dagen later in de haven van Briare zag ik ze 
weer zwemmen. Heel elegant, met de kop net boven het water als een otter. Maar het was 
geen loutre, het was een rongeur. Een muskusrat, een waterkonijn, zeggen de Belgen, en dat 
is een betere naam voor de Nederlandse muskusrat. De muskusrat, ook wel bisamrat 
genoemd, heeft als Latijnse naam Ondatra zibethicus. Het is de grootste waterbewonende 
soort van de woelmuisfamilie. In Nederland bestrijden we de muskusrat met alle middelen. 
In Frankrijk hebben ze het aan de dieren zelf over gelaten: bij overbevolking roeien ze elkaar 
uit. Dat scheelt weer rattenvangerswerk. 
Het schijnt dat het diertje ook lekker smaakt. In Frankrijk en België valt de muskusrat in de 
categorie “wild”, en in België staat waterkonijn op het menu en menig Nederlander heeft het 
gegeten zonder dat hij wist dat het om een muskusrat ging. 
Er is een heerlijk recept voor waterkonijn, waar naast het diertje, ook Leffe aan te pas komt. 
Ikzelf ben al een eind op weg met de bereiding van het waterkonijn. Elke 14 dagen oefen ik in 
de sociëteit De Burcht met het bestellen van Leffe Blond. En dat gaat steeds beter. 
En zo is de relatie tussen Rumor di Mare en het varen in het Frankrijk weer gelegd. 
 
Tot de volgende keer. Dan varen we via de geboorteplaats van Louise de Coligny, de 7- 
trapssluis van Rogny naar het langste aquaduct van Europa over de Loire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Wij Highlanders zingen het liefst liederen van de Schotse zuidkust”, aldus John MacSidewalk 


