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VAI\ DE REDACTIE

Na de speciale uitgave van Scheepspost over
onze eerste buitengaatse reis naar Torun, nu
alweer een special! Ditmaal een speciale
uitgave vanwege het 10 jarig bestaan van
Rumor di Mare. En daarom deze keer veel
lectuur en literatuur "uit de oude doos".
Enthousiaste koorleden hebben, vaak al enige
tijd geleden, koprj ingeleverd die we hier (bijna
ongecensureerd) allemaal plaatserq hier en daar
verluchtigd met historische foto's uit het
roemruchte verleden van ons koor.
Als coververhaal presenteren wij u een door
Gijs geconstrueerde samenvatting uit de analen
en andere archieven van Rumor.

Veel leesplezier!

Rene, Gijs, Ben en alle andere scribenten.



TTEN JAAR RUMOR

Omdat niet alle huidige koorleden alle tien jaar
in het koor hebben mogen meezingen volgt
hier een korte terugblik.
In het najaar van 1994 bezochten 25 mannen
uit Leiden en omgeving de
oprichtingsbijeenkomst van wat nu ons Leidse
Zeemanskoor Rumor di Mare is, maar toen
Rumor in Casa heette.De naamswijziging
kwam op een woelige vergadering op l5-2-
1999 tot stand. De naam komt uit het Italiaans
en betekent vrij vertaald zoveel als"Geluid van
de Zee". Geen van de eerste 25 leden had nog
ooit in een zeemanskoor gezongen. Toch
hebben we nu dank zei hun start nu ons
prachtige koor. Na een tiental repetitieavonden
werd het eerste optreden gegeven in, jawel,
sociëteit De Burcht in Leiden, nog steeds onze
thuishaven. Gaandeweg groeide het koor van
30 naar 40 en tenslotte naar 50 man, in leeftljd
variërend van25 tot 85 jaar waarbij er
regelmatig kandidaten in de wacht moeten
worden gezet, omdat het koor inmiddels uit
niet meer dan 50 leden mag bestaan. Het koor
kwam onder leiding van onze fantastische
dirigent Jan Marten de Vries die het koor
langzaammaar zeker op een scherpere koers
t njgt. Even leek er een kink in de kabel te
komen, maar gelukkig staat hij weer stevig op
de brug en houdt ons vast op koers. Zoals de
zee soms rustig is en dan weer ruig tekeer gaat,
zo varieert ook het geluid dat het koor
voortbrengt; van ingetogen gezongen
luisternummers tot wilde opzwepende
roeiersliederen. Ons repertoire groeit nog
steeds en bestaat inmiddels uit zo'n 95 zeer
internationale liederen waaronder natuurlijk
Nederlandse en Engelse, maar ook Russische,
Poolse,(plat) Duitse, Franse en liederen die van
oorsprong Afrikaans en Indonesisch zijn. Dit
repertoire is in tientallen optredens ten gehore
gebracht waaronder echte toppers als Sail
Amsterdam, Zuiderzee Shantykorenfestival
Spakenburg, Zeeliederenfestival
Scheepvaartmuseum Amsterdam, Smal-
sailfestival in Vlissingen, Shanty- festival
Rotterdam en ons eigen Zeeliederenfestival in
Leiden. Dan waren er soms verassende
optredens die altijd wel iets met de zee of het
water van doen hadden zoals: de Haarlemse
rvaterdagen, Dord onder stoom, Botterfestival
in Almere en het Zeilend Zeeschip de
Eendracht. Niet minder leuk waren de
optredens voor kieinere kring in

bejaardencentra of bij een afscheid of een
ander heuglijk feit. Altijd was het koor in haar
thuishaven op 3 oktober aanwezig bij de
uitdeling van haring en wittebrood. Tenslotte
rvaren er de vele optredens voor grote en kleine
bedrijven die de kurk vormden waarop wij
financieel drijven.
Ook hier was de relatie met zee en water vaak
nadrukkelijk aanwezigzoals bij : Boekhandel
de Kler i.v.m. de week van de VOC, bij
Geelkerken en Linskens in de voormalig
Kweekschool voor de Zeevaart en bij Biglift
Shipping in Amsterdam. Een van de mooiste
gebeurtenissen was natuurlijk de polenreis met
diverse optredens in Thorun. Bij al die
optredens, zeker die op festivals en als het
thema zee of water een rol speelt is het
opvallend hoe snel de toehoorders in de ban
raken van de aanstekelijke en opgewekte
muziek. Er wordt vaak enthousiast
meegezongen met canons en meezingers.
Hoewel het koor vaak liederen uit het verleden
zingt, kan het ook heel eigentijds zijn. Nog
voor de wet op een rookvrije werkplek werd
ingevoerd, werd er door het koor al een
rookverbod ingesteld tijdens de repetities op 6
oktober 1997. Op zaterdagmiddag l0 juni werd
onze eerste CD ten doop gehouden in het
Leidse Volkshuis en de verwachting is dat we
het komende jaar een tweede exemplaar zullen
afscheiden. Op de ledenvergadering van maart
2003 werden we verast met een nieuw logo en
nieuwe shirts, twee zelfs, een grijze en een
witte. Toch voelde enkele leden zich wat
overvallen, maar na enig rumoer was ieder van
de goede bedoelingen van het bestuur
overtuigd en sindsdien zingen we eendrachtig
in onze nieuwe ouffit.

Met dank aan Peet,

G,js



BLADEN UIT OIIDE
SCHEEPSJOIIRNALEN

Statistiek uit het Jaar 1584
"Men was juist voor Goa aangekomen, na een

buitengewoon voorspoedige reis, die slechts 5

maanden en 13 dagen had geduurd, terwijl er
onderweg "slechts" 30 personen gestorven
waren, hoewel allen op hun beurt ziek geweest
en ader gelaten \ryaren. Niet altijd \r/as men zoo
gelukkig; enkelejaren geleden waren er op een
groot schip van de I 160 opvarenden 90 onder
weg over boord gezet".

De Dood van Willem Barents ( I597)
gedurende de overwintering op Nova-Zembla!
,,'t welck als 't geschiet was dat hy
ghedroncken hadde, so quam hem een
sodanighen qualijckheyt aen, dat hy zijn
ooghen verdrayde ende starfso onversien
haestich, dat wy gheen tijt hadden den schipper
uyt d'anderschqt te roepen of hy was al doot,
also dat hy noch voor Claes Andriesz doot
was. die stracks nae hem stierf. Dese doot van
Willem Barents bracht ons gheen cleyn
bedroeftheit in, want hy de principael beleyder
ende eenighen stuerman was, daer wy ons op
verlieten ende vertrouden, maer conden teghen
Godt niet doen, des wy ons tevreden moesten
stellen."

Gebed uit het Jaar 1595
"De Heere verleent ons geluck ende behouden
reyse streckende tot welvaart onses vaderlants,
ende insonderheyt derghenen die daer veel aen
geleeghen is, eyntlicken tot onser allen sielen
salichel.t, Amen."

I)e inwoners van Aguado de San Bras
"De inwoonders van Aguado de San Bras (de
tegenwoordi ge mosselb aai ten Oosten van
Kaapstad gelegen) syn wat kleyner van
ghestalte als de luyden hier te lande, bruin-ros
van verwe, seer leelick van aengezichl sy gaen
geheel naeckt dan dat sy een ossenhuyt met het
hayr naar binnen om't lyf hebben. Sy geleken
heel wild te syn want als de maets eenighe
ossen gedood hadden, baden sy om't
inghewant welck sy aten al rauw."

Pinguins anno 1600
Deze voghels worden Pinguins ghenoemt, van
wegen haere vettigheydt want hetselve in onse
spraecke zooveel te zegghen is. De oude sijn
tot 13, 14 jatot 16 pond s\4/aer; op den rugge

sijn sy sw'art, den buyck wit hebbende de huyt
bijna ghelyck een robbevel, den beck grooter
als van eender rave, doch niet so heel krom;
gaen recht over eindt, de vlimmen latende
hanghen, als 't of hare arÍnen waren, also datse
van verde Pigmeen ofte kleyne mannekens
schijnen.

De Negerworst van Neder-Guinea 1598
De Capitein von den Coningh sitten op een
schoenmakers stoelken omtrent eenen voet
hoog - onder zijn voeten hebbende een

schaepsvel, gekleet met een violet lakekleet
met valsch gout geboordt het welck scheen
voor eenigen schipper gemaecktte wesen,
sonder Hemt en Kousen oft Schoenen, op sijn
hooft hadde een Cappe van gheel. root ende
blau Oosterslaken.

Het paradijs op de Hoornsche eilanden 1616
Wy conden niet bemercken, dat dit volck
eenighe Godt ofte Goden eerden, maar leefclen
sorgheloos, ghelyck de voghels int wout. Sy
wisten van koopen noch verkoopen; sy en
sayen noch en mayen, noch doen
geenderhanden werck de aerde gheeft daer van
selfs al 't ghene sy tot onderhoudt haers leven
van noode hebben, soodat men daer bijna't
leven siet, de gulden eeuwe, daer de poëten
van hebben gheschreven".

Een vrouw van de Straat van Magalhaes
1599
Aen landt springhende saghen sij eene vrou\À/e

met twee kinderkens, groote neestigheydt
doende om haer t'ontkomen, werdt ghegrepen,
sonder dat men aan haer eenigh teecken van
droefheydt mercken konde. Werdt bevonden
als een middelbaar persoon van leden,
rosachtich van couleur, stuer van wesen, groot
van monde scheefvan beenen ende langh van
hielen. Tot een ciraat hadde sy eenighe
sleckenhuyskens aen den hals hanghen.

Uit de Oost-indische Reyse van Willem
Ysbrantsz Bontekoe 1618
. . . . lrry saghen ook een dingh, daerin wy alle
verwondert waren; te weten, hoe dat de Zee-
Schilddpadden 's morghens uytter Zee op
strandt quamen loopen, ende schraepten een
kuyl in't sandt, en Ieyden hare Eyeren daer in,
in groot getal, wel tot hondert ja tweehondert
toe en schraepten een kuyl in't sandt, en
leyden hare Eyeren, welcke Eyeren door de
Son, als sij heel heet scheen, werden u



schoone schip vergaen gelijck Sodoma en
Gomorra.'.
. . . Soo quaemen de lnwoonders van het land
en meenden ons daer al te samen doot te slaen.
Resolverenden evenwel dat wy ons niet wilden
Iaetn doot smijten; namen derhalve gebrande
houten in de handt en trocken tegen haer aen in
't doncker; de voncken vyers vlogen over't
Landt. . . . en het scheen my of my inwendigh
geseyd werde, dat ick singen soude, en songh
daffet door Boomen en de Bosschagie klonck
doch ik was heel anders in mijn herte gestelt.

De Vuurlanders 1623
. . . . sy sijn meer de onreedelijcke beesten als

menschen gelijck, want behalve dat sy
menschenvlees rauw verslinden en men niet
een voncloren religie ende politie in hun
bemerkt heeft, soo srjn sy soo onbeschaemt en
beestachtich, dat sy dikwijls haer water een
ander op't lijf souden maecken, ten waer men
haer selven ontweeck.

ytghebroedt datter jonghe Schild-padden
u5rtquamen, Zagfise met verwonderingh aan,
warrt zij waren niet grooter als dàt haer
schiltjes waren als groote neutedoppen.
. . . r,rry sagen dit volck met verwonderingh aen;
wij gaven haer wijn te drincken uyt een
silveren schael; zlj waren soo wijs niet, datzij
daer te degen uyt konden drincken, maer
staken het hooft ofaengesicht in de schael, en
droncken gelijk de beesten uyt een efilmer
drinken en daer zij de wijn in 't lilf hadden
tierden sy haer of sy geck waren.
. . . w y namen veeltyds als wy aen land voeren
een Speelman mede, die op de Fiool speelde,
waer in het Volck van het Land haer seer
verwonderde, ja waeren daer soo nieu toe dat
sy niet wisten hoe sy het hadden, gingen daer
rontom sitten en sprongen en waren verheugt
en vrolijck.
. . . En ick Willem Ysbrantsz Bontekoe. doen
ter tijdt Schipper, vloogh mede in de lucht,
wiste niet beter, of ick most daer mede sterven;
ik stack mijn handen en arÍnen nae den Hemel
en riep: o Heer! weest mij arme sondaer
genadigh. Meende daer mede mijn eynde te
hebben; doch hadde evenwel in 't opvliegen
mijn volle verstand en bemerckte een licht in
min herte, dat noch met eenighe vrolijckheydt
vermenght was soo 't scheen, en quam alsoo
wederom neer in 't water tusschen de stucken
en borden van 't schip, dat heel aen stucken
was. . . . In 't water leggende, kreeg ik sulcken
nieuwe couragie, gelijck of ick een nieuw
mensche hadde gheweest. Toesiende, soo lagh
de groote Mast aen mijn zijd en de Fokkernast
aen mijn ander zijd; ick klom op de groote
mast en ging daer op leggen, en sagh het werck
eens over, en seyde: o Godt. Hoe is dat
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,{RNEMUIDEN

Rampspoed tekent dorpsgeschiedenis

De geschiedenis van het dorp Arnemuiden
kenmerkt zich door rampspoed en strijd. Het
vroegste Arnemuiden, gelegen ten zuiden van
de monding van het natuurlijke vaarwater de
Ame, wordt al vermeld in 1223. Door de
gunstige ligging bloeide het plaatsje al snel op
tot een handelsnederzetting. De stroom van de
Arne verplaatste zich in de loop der jaren
steeds westelijker. Hierdoor moest omstreeks
1440 Oud Arnemuiden ontruimd worden
voordat het hele dorp verzwolgen werd door
het water.
Het tweede Amemuiden ontstond aan de
andere kant van de Arne. Maar ook dit dorpje
was geen lang leven beschoren enrond 1462
ontstond het derde Arnemuiden in de
heerl ij kheid Nieuwerkerke. Amper twintig j aar
later brandde het nieuwe Arnemuiden in zijn
geheel af. Dit alles heeft echter geen afbreuk
gedaan aan de welvaart van het dorpje. Vooral
de scheepvaart op Engeland en het
overlaadverkeer op de Walcherse rede zorgden
ervoor dat de omzetvan Arnemuiden soms die
van Middelburg overtrof.
Middelburg deed er alles aan om de welvaart
van haar concurrent tegen te gaan. Tussen
1493 en i521 kocht Middelburg steeds meer
grond rond de Arne aan om Arnemuiden met
allerlei bepalingen met betrekking tot de
handel dwars te zitten. Toen Middelburg in
1535 zich een betere eigen haven verwie{ was
de ellende voor Arnemuiden compleet.
Middelburg bleef in 1572trotw aan Spanje.
Arnemuiden koos de kant van de Prins van

Oranje. Arnemuiden moest hiervoor een hoge
prijs betalen. ln hetzelfde jaar werd het
ingenomen door de Spanjaarden die er een
bloedbad aanrichtten en de plaats compleet
verwoestten. Middelburg moest zich n 1574
overgeven aan de Prins van Oranje en daarna
schonk Willem van Oranje het aan hem trouw
gebleven plaatsje Arnemuiden, stadsrechten.
De scheepvaart en handel herstelden zich en
Arnemuiden krabbelde weer op. Maar het leek
niet gegund. Door verzanding van de Arne viel
het stadje economisch zover terug, dat het in
1609 zelfs probeerde onder Middelburgs
oppergezag te komen. Middelburg bedankte
voor de eer. Ondanks een verleden van haat en
nijd zijn Amemuiden en rivaal Middelburg
eeu\À/en later door de gemeentelijke
herindeling in 1997 samengevoegd tot een
gemeente.
Arnemuiden hield in de zeventiende en
achttiende eeuw het hoofd boven water dankzij
de zoutnering en visserij. Een brand in de
zoutketen legde deze nijverheidstak plat. De
visserij bleef Amemuiden tot op de dag van
vandaag behouden.
Maar na de aanleg van de Veerse Dam in 1961
zijn veel Arnemuidse vissers uitgeweken naar
de havens van Vlissingen en Colijnsplaat.

Ramses Gabriëlse

Naam: Arnemuiden
Ligging:
Ontstaan:
Inwoners:

Ten oosten van Middelburg
Eerste vermelding in 1223
ongeveer 5200

Monumenten: Kruiskerk met beroemde
wonderklok, korenmolen Nooitgedacht en
oude vestingwerken
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AMELAND

Op de dag afhonderdjaar geleden pakte Jacob
van der Laagz'n spulletjes bijeen in de kazerne
te Arnhem. De Amelander maakte zich op om
de Kerstdagen op het eiland door te brengen.
Nu was een reis in die dagen al een hele
onderneming, maar de tocht die Van derLaag
zou maken werd gedenkwaardig.
Pas op 3 januari zou Van der Laag Hollum
weten te bereiken. Het had nóg langer geduurd,
als Wierumer vissers niet een handje hadden
geholpen.
Zobaanden tien Amelanders zich een weg
over het winterse wad, langs de dam van
Teding, soms zeilend,lopend en uiteindelijk
wadend door ijskoud water.
Pas op drie januari 1900 zou Van der Laag
Hollum bereiken. Drie etmalen na de
jaarwisseling kon hij thuis van het kerstverlof
genieten. Zijn barre winterwadreis werd
legendarisch. Zo'n vijftig jaar na dato tekende
Van der Laagz'n relaas op. Ga samen met hem
honderd jaar terug in de tijd en beleef een
unieke reis.

Toen ik enkele maanden geleden naar het
eiland Ameland reisde en arm boord zat van
een modern passagiersmotorschip, dacht ik aan
de reizen, die ik maakte naar mijn
geboortegrond eind vorige- begin dezer eeuw.
In die dagen werd de verbinding van het eiland
met de vaste wal via Holwerd onderhouden
door het postschip, een oude tjalk.
Het uur van vertrek van Nes naar Holwerd was
in verband met eb en vloed elke dag anders,
terwijlhet uur van aankomst te Holwerd
afhankelijk was van weer en wind. Bij mistig
of bladstil weer geschiedde de overtocht per
roeiboot. Dan kon de passagier mee aan de
riemen gaan, en viel het uur van aankomst niet
te benaderen.
Vond de overtocht plaats bij stormachtig weer
dan gebeurde het dikwijls dat de pier te
Holwerd onder water stond, wat tengevolge
had dat de passagiers kletsnat te Holwerd
aankwamen. De afstand van de pier naar het
dorp Holwerd is drie kwartier gaans.
Doorgaande reizigers gingen dan per diligence
van het veerhuis, of per speciaal besteld rijtuig
naar Leeuwarden
( 30km). Dat was toen de Noord-Ooster
Locaal-spoorweg van Leeuwarden via Stiens
naar Dokkum nog niet bestond.

Deze spoorlijn is sedert enkele jaren weer
opgeheven. Thans onderhouden moderne
autobussen de dienst van station Leeuwarden
naar de aanlegplaats der boten aan de pier te
Holwerd, naar Ameland. De dienstregeling van
deze verbinding, alsmede het vertrek der boten
naar Ameland is te vinden in de officiële
spoorgids. Deze boten varen om de twee uur;
met de weekenden én in het vakantieseizoen
vaker.
Ook reisde men vroeger wel van Holwerd naar
Dokkum, te voet dan wel per rijtuig en vandaar
per tram maar Veenwouden om daar de reis
per spoor voort te zetten.
Bovenstaand aan boord overdenkend, over het
reizen van toen van en naar het eiland, meende
ik goed te doen mijn jongere collega's een reis
te verhalen die ik maakte in de winter van
1899 op 1900.
Voorop stel ik echter dat er geen woord Latijns
bij is.
Bedoelde reis ving aan de 23ste december
1899. Ik diende toen als korporaal bij het Sste
Regiment Infanterie, was bij de opleiding voor
onderofficier en ging met twee collega's,
wiens ouders te Blija woonden, die dag met
Kerstvakantie.
Wij stapten des middags 2.32 u:ur te Arnhem in
de kein; het weer was mistig, er hing een
dikke, natte lucht, van winter was geen sprake.
Te Gorssel zagen we dat het begon te
sneeuwen en te Zwolle, waar we moesten
overstappen naar Leeuwarden, lag reeds een
witte wade.
Ons werd door het spoorwegpersoneel verteld,
dat het in het Noorden des lands dik winter
was en de treinen uit die richtingen met grote
vertragingen binnenkwamen.
Onze reis was gepland om des avonds, met de
laatste dilligence van 20.00 uur, van
Leeuwarden naar Holwerd te vertrekken. Mijn
vrienden zouden te Blija uitstappen.
In die tijd reden nog die ouderwetse
passagiers-wagons, waarin men over de lage
schotten der coupees, van voor naar achter de
passagiers kon zien. Van een w .c. in de trein
was geen sprake-
In de trein Zwolle-Leeuwarden hadden ook
dorpsgenoten van mij plaats genomen; het
rÀ/aren zeelieden, die evenals ik de feestdagen
thuis hoopten door te brengen. We kenden
elkaar goed en vertelden over en weer de
reisroute. Zij reisden via Leeuwarden naar
Veenwouden, van daar per tram naar Dokkum
en dan te voet of per rijtuig naar Holwerd.



Met het oog op de ingevallen winter trachten
ze mij over te halen mijn route te veranderen
en met hen mede te gaan. Doch ik zeide dat ik
met mijn beide kameraden de reis was
begonnen en het standpunt huldigde, samen
uit. samen thuis. Doch wanneer zij eerder te
Holwerd in het Hotel'De Gouden Klok'waren
dan ik, zij tegen de hotelier moesten zeggefi,
dat ik op komst was.
Natuurlijk was de trein te Leeuwarden veel te
laataan en toen wij aan de afritplaats van de
postkoets op de Nieuwestad kwamen, moesten
we vernemen, dat het rijtuig vanwege
sneeuwen ijs niet zou vertrekken. Daar stonden
we dus en besloten te voet de reis voort te
zetten. We kochten een hartyersterking en
begonnen de mars van dertig kilometer om
circa22.00 uur. Het sneeuwde niet meer, het
was een halve maan; de sneeuwlaag was één
decimeter hoog en de weg was lang.
Af en toe moesten we in een wegwijzer
klimmen om te zien of we de goede koers
hadden. Te Blija nam ik afscheid van mijn
kameraden. Ik had toen nog ongeveer een uur
te lopen. Het was ongeveer half vijf in de
morgen toen ik bij Hotel'De Gouden KIok'
aanbelde. Toen de deur nog dicht was riep de
hoteliers: 'Ik kom er aan, Ik weet wel wie je
bent'.
Ik lag in een minimum van tijd onder de wol
en kwam tegen het middaguur naar beneden.
De zeelieden, die over Veenwouden waÍen
gereisd, waren om een uur gearriveerd.
Het bleek toen, dat we met ons tienen als
gasten in het hotel waren, allen eilanders die
gedacht hadden voor de Kerstdagen bij hun
families te zullen zijn, doch het pakte anders
uit.
Het postschip kon niet varen, omdat er met de
Oostenwind te weinig water was en het Vlad
vol sneeuwenrjs zat en de winter nog te jong
.was om de tocht te voet over het Wad te
wagen.
Zulk een tocht is altijd riskant, zelfs bij strenge
winters, want men weet niet wat zich afspeelt
onder het ijs, door de stromingen van eb en
vloed. Dagelijks gingen we naar de zeedijk,
verscheidene malen en tuurden over de ijs- en
sneeuwvlakten, doch zuster Anna zag niets
komen. Met spel, onder gekeuvel en verhalen
over meegemaakte belevenissen verstreken de
Kerstdagen en stond Oudjaarsdag voor de
deur. Het winterweer veranderde niet, en de
stemming werd stilaan minder.

Oudjaarsavond aan de zeedijk staande,
hoorden wij de donderbussen knallen, zagerl
het eiland liggen, maar konden het nog steeds
niet bereiken. Intussen telden mijn veertien
verlofdagen aardi g af. Nieuwjaarsdag besloten
wij de volgende dag langs de zeedijk naar de
vissersplaats Wierum te lopen, vanwaar wij
hoopten per visserschuit de Oostpunt van het
eiland te bereiken. Na de middagmaaltijd -het
was intussen2 jatuari 1900, aan het kersverse
begin van deze eeuw, vingen we de tocht tegen
14.00 uur aan en arriveerden te Wierum toen
de avond viel. Wij gingen een caË aan de
zeedijk binnen, stelden ons aan de herbergier
voor en vertelden het doel van onze komst.
De kastelein bleek het hoofrl van de
vissersvloot te zijn - Tsjerk Jans Visser- was
zijnnaam.Dezemanzeide direkt: als het half
kan, zijn jullie morgen op't eiland.
Hij was indachtig de stranding van de schepen
van zijn dorp, op 1 december 1893, de
liefrlerijke verzorging, die hem en zijn
lotgenoten na het noodlot door de eilanders
was betoond en was direct tot wederdienst
bereid. Daartoe trad hij onmiddellijk in overleg
met de bemanning van zrjn schip, waarna hij
ons mededeelde, dat wij de volgende morgen
om 7 uur zouden vertrekken, naar de rede, om
daar een open praÍrm uit het ijs te hakken en
onder zeil te brengen. Het spreekt, dat de
goede geest direct in onze club voer; op de
goede reis werd een toast gebracht en ons werd
een heerlijke vismaaltijd voorgezet.
De volgende morgen -3 januari- waren wij
vroegtijdig present en kreeg ieder een paar
laarzen van de vissers mee; de tocht rvas
begonnen. We moesten eerst de praam uit het
ijs hakken en kappen, wat vlugger gezegd dan
gedaan was. Daarna moesten wij het vaartuig
naar open water brengen. Dit ging schuivend
en slepend over het ijs, doch eindelijk was het
zover en waren we onder zeil.Hetzal
ongeveer 10 uur geweest zijn toen we allen
binnenboord waren, doch niettegenstaande we
allen gelaarsd waren, waren we tot de buik toe
nat, omdat onzelaatzen te kort van schacht
'waren. We hadden een flinke oorlam
meegenomen en men vond dat het sein voor
'bezaanschoot aan'moest worden gegeven op
de afloop van een goede reis.
Het was helder winterweer, er woei een bries
uit het Oosten en de schipper was vol goede
moed. Hij zei: 'als er niets bijzonders gebeurd
zijn jullie in de loop van de middag op
Ameland.



Het spreekt, dat we, met onze natte plunje aan,
steeds in beweging bleven; het was een open
vaartuig, dus liepen we maar op en neer. We
voeren naar het Westen, naar de oude kapotte
dam, die het eiland eerlang met de vaste wal
verbond, waarin door de stromingen en
stormvloeden verscheidene gaten waren
geslagen.
Door deze gaten vonden bij normaal open weer
de vaarten van veer- en beurtschepen plaats. Af
en toe dienden we ijsvelden kapot slaan met
schippersbomen en bijlen, doch als dit niet
lukte, moesten we er uit, vooral bij grote
ijsvelden om de praam met man en macht op
het ijs te krijgen en dan slepend en schuivend
in ijsvrij water te krijgen, want we moesten die
verbindingsdam bereiken, wat ons eindelijk
gelukte.
Als geschreven bleven we in beweging in onze
stijfbevroren kleding en kregen we af en toe
iets toegestoken in een glaasje zonder voet, dat
was een goed medicijn en de stemming was
prima. Nadat we de dam bereikt hadden
koersten we langs de dam noordelijk. De vloed
zette door, zodat het drijvende ijs door de
stroming naar het Westen dreef dus tegen de
dam op zou stuwen. Eindelijk kwamen we aan
een gat in de dam; hier vaarden wij door en
kwamen dus aan de Westzijde van de dam, die
wij na de doorvaart weer volgden. Nu zagen
we ook hier het drijvende ijs zich in Westelijke
richting verschuiven.
Het was alsof er een wonder gebeurde, want
opeens was er zover we konden zien, ter
breedte van 50 m een open vaarwater voor ons
uit en we zagen duidelijk de dorpen Buren en
Nes liggen. Nadat we nog enkele
doorvaartgaten gepasseerd waÍen, zeide de
schipper ons, dat hij met zijn schip, voordat de
eb intrad, weer aan de andere kant van de dam
moest zijn om de terugweg aan te vangen,
want zij wilden in de loop van de avond hun
w-oonplaats Wierum w-eer hebben bereikt.
We zeilden nog een poos door, trokken de
laarzen uit en ons eigen schoeisel aan, doch
daar onze sokken nat waren, staken we de
blote voeten in de schoenen.
We dronken op de gezondheid van allen nog
een oorlam en toen de schipper meende dat we
het laatste gat in de dam voorbij waren, volgde
het debarkeren, nadat we de bemanning van
het schip onze grote en hartelijke dank hadden
betuigd.
Daar stonden we dan eindelijk op de dam en
besloten deze zover mogelijk te volgen, r.vant

links en rechts, dus aan beide kanten van de
dam was het ijs los en gebrokkeld, dus kleine
schotsen. Nu moet U zichniet voorstellen, dat
de bovenkant van de dam een mooi geplaveide
baan was; o neen, de keien lagen schots en
scheef, zodathet lopen zeer moeilijk was, af en
toe vielen we.
We hadden in ons gezelschap een zeeman, die
jaren op de Amerikaanse zeilschepen gevaren
en in die jaren nooit ttruis was geweest. Hij had
zich van het begin afgestoken in een stel
rubber broeklaarzen met draagbanden over de
schouders.
Zulke stukken van de zeemans-uitrusting
waren hier te lande toen nog onbekend. Deze
man liep aan het hoofd van de ganzenmars; dus
liepen we achter elkaar.
We zagen in de verte iemand op ons
aankomen, rechts van ons. Had de schipper
gezegd, dat we het laatste gat in de dam
voorbij waren, dit bleek niet het geval te zijn,
want de man in de rubber broek, die vooraan
liep zeide, dat hij voor een doorbraak in de
dam stond. Wij groepeerden ons om hem heen
en hij ging te water, doch toen hij tot z'n
middel in het water stond en met zijn been
peilde, voelde hij dat het nog veel dieper was
en wij er niet door konden. Heel in de verte
zagen we het schip reeds ten Oosten van de
dam zijn reis naar huis ondernemen en uit het
Oosten naderde ons een man, die wij eerder
hadden opgemerkt. Toen hij een dertig meter
van ons op het ijs stond riep hij wie hij was.
Het was de oude veldkachter van Nes.
Men had van het eiland een zeil op het wad
gezien en dus was hij op verkenning uitgegaan.
Hij zeide ons, dat we voor een diep gat in de
dam stonden, lvaar we niet door konden lopen,
doch we moesten van de dam gaan in zijn
richting. Wel was de grond week, doch
wanneer we eenmaal bij hem op het ijs
stonden, dan was het betrouwbaar. We
draalden niet en gingen te water, bij een graad
of 5 vorst, het was net of de benen werden
afgeknepen.
Zo stonden \À/e voor de ijsvlakte en moesten
zien hoe we er ons opwerkten. We moesten
trachten om een knie ver genoeg op het ijs te
zien krijgen, 'want r.vas dit niet ver genoeg, dan
brokkelde het zoutwaterijs af wat niet leuk
was, want dan liep men de kans in het water te
tuimelen.

De een hielp de ander en we kwamen allen bij
de veldu,achter. Een der oudsten van ons
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gezelschap, een man van ca. 50 jaar, had steeds Het bleef winteren en inplaats van 7 januari,
op schoenklompen gelopen, doch toen hrj op kwam 1k27 januari terug van verlof.
he,t ijs stond, was een van zijn klompen in de
modder blijven steken. Hij ging op de kant Wanneer we de reisverbindingen van en naar
staan, tilde het been met klomp op, schudde er het eiland van toen vergelijken met die van
mee en zeide: heden, wat een verschil! Maar dit is het geval
daar ga jij op, je kameraad te zoeken en liep met het reizen in het algemeen. De eilanders
op blote voeten over sneeuwen ijs. Na een behoeven althans niet meer in Holwerd te
wandeling van drie kwartier waren we in het blijven steken in de wintertijd. Wanneer men
café'De halve Maan'van het dorp Buren, waar even verbinding zoekt met het militaire
we ons trakteerden op wanne koffie. vliegveld te Leeuwarden, is men zeer vlug op
Hier kreeg hij, die blootsvoets was gekomen, het eiland.
sokken en klompen, en nadat we aardig
bijgespijkerd waren liepen we naar Nes, doch Geparafraseerd door Jan (Meijles)
toen was het 18.00 uur.
We moesten allen naar Hollum, bijna twee uur
gaans verder, doch het zeevolk had nu al de DE GEKKENLOGGER, HET WARE
tijd en bleef die nacht te Nes om de volgende YERIIAAL (DEEL 2).
dag naar huis te gaan, ze wilden dat ik ook
bleef doch toen ik zeide datmijn verloftijd 6 l{else periode
januari verstreek en het nu 3 januari was, Het is echter nooit tot een veroordeling
konden zij zich indenken, dat ik nog doorging gekomen. Arie Vlieland werd direct na het
naar huis, naar Hollum. Ik behoef<le het laatste verhoor van de rechter-commissaris
gedeelte van mijn reis echter niet alleen af te opgenomen in een krankzinnigengesticht in
leggen. Er was een een man, die bij de dokter Medemblik. De andere bemanningsleden
van het eiland die te Nes resideerde, werden eveneens in inrichtingen opgenomen.
medicijnen had gehaald, en die ook te voet Voor korte tijd echter: in 1916 werd hel laatste
naar Hollum moest. bemanningslid gezond verklaard. Allen
Het was een fikse wandeling, we hadden de kw-amen weer in Katwljk te wonen. Ze kregen
wind in de rug liepen rechtuit, niet langs weer werk, maar voor de gezinnen van de -
gewone paden, maar over sneeuwen ijs. Het moordenaars, zoals ze na die tijd genoemd
ging hard, en om half negen des avonds was ik worden, brak een helse periode aan. De
bij moeder thuis. Men dacht thuis dat ik in kinderen en vrouwen werden getreiterd en de
Holwerd zat, dus mijn thuiskomst was financiële middelen ontbraken.
onverwachts. Inmiddels zijn alle bemanningsleden
Vlug het natte en stijf bevroren overleden. Vlieland stierf in 1966 in
soldatenuniform uit, lekker wassen, een stukje Wassenaar, waar hij zich in 1916 definitief
eten, en toen wilde ik er nog even op uit. Maar vestigde. In Katwijk was het voor hem
dat was tegen het zere been aan; moeder had namelijk geen leven meer. Hij lijkt echter nooit
w-at anders met mij voor; onder de wol'Zo geheel genezen te zijn. Mensen in Wassenaar
ging het ook: na het eten zorgde moeder voor zagen hem bijvoorbeeld een boom omarïnen,
'\À/arÍne melk met een scheut cognac erin en ik terwijl hij schreeuwde om genade. Hij ging
lag goed en wel onder de dekens of ik sliep als uiteindelijk werken als stratenmaker.
een roos. De volgende morgen was ik zo fris
als een hoen en heb nergens last van gehad of De Gekkenlogger is verlvijgbcar in de
kwade gevolgen van de barre reis Boekhandel. ISBN-nummer 90-8A6-12-1-6.
ondervonden.
lntussen bleef het winteren: ik kon mijn
garnizoensplaats bij het aflopen van mijn YLIBLAND IN HET NfBtI\ilS
verlofniet bereiken. Ik zond een telegram naar
mijn compagnies-commandant. Tweemaal werd de naam Vlieland in
Dat ik wegens de r,r'inter met zijn sneeuvr.en ijs Scheepspost genoemd. De ene keer feestelijk
niet kon reizen, doch zodra het postschip en de andere maal werd de naam genoemd in
weder vaarde, ik mij zou melden. het verhaal van de gekkenlogger.
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Laten we met het feestelijke beginnen. Mijn
afscheid bij TPG Post na bijna 40 jaar was
fantastisch. Het weer was prachtig, de mensen
waren gezellig, de locatie goed en er was
Rumor di Mare. Natuurlijk had ik er op
gehoopt dat Rumor een bijdrage zou leveren en
als dat dan gebeurt en een boot met zingende
koorleden komt aangevaren, dan ontroertje
dat.Ik heb veel positieve en enthousiaste gelui-
den gehoord ) maar het was al opgemerkt: de
geluidsinstallatie werkte niet optimaal.

En dan is er ineens na 4A jaar een ander ritme.
Geen woon-werk verkeer naar Den Haag.
Geen agenda met besprekingen, pro-blemen
oplossen, nieuwe dienstverleningen
ontwikkelingen, enz. Eén van mijn plannen, let
wel één van, is om een vaartocht vanuit
Nederland te maken door de kanalen van
Frankrijk tot aan Bordeaux, als het allemaal
soepel gaat. Frankrijk kent een enorm groot
kanalennet, daterend rlit 1642, met vele
kunstwerken zoals tunnels, aquaducten van
honderden meters en veel sluizen en prachtige
dorpjes. Ik wil daar zeker een jaar overdoen in
een soort op en af systeem. 14 dagen varen en
dan terug met auto die de'prenters' (zo noemt
men in Katwijk iemand die als passagier een
reisje meevaart) brj zich hebben als ze

11.3P", 
ergens in Frankrijk.

De tweede keer werd de naam Vlieland
genoemd in het verhaal van de gekken-logger.
In Katwijk vraagt men nog al snel: "van wies
ben je er ien?". En als je dan zegfVan der Plas,
van Duijn, Ouwehand of Vlie-land, dan weten
ze nog niks; er moet een scheldnaam bij. Aan
mij vraagt men dan ook steevast: ben jij er ien
van de gek-kenlogger ofvan de klauwehakker?
Arie Vlieland, de hoofdpersoon uit het dra-ma,
draagt voor een groot gedeelte dezelf-de naam
als ik, Jacob Arie (Jack) Vlieland. Het is
gelukkig geen naaste familie van me, want je
hoeft er niet trots op te zijn op zo'n paranoia
figuur. Arie Vlieland heeft een poosje in een
inrichting verkeerd en is daarna in Wassenaar
gaan wonen. Hij heeft het achteraf heel zwaar
gehad, hij draaide dan compleet door en greep
zich dan vast aan een boom, uitroepend"ach ik,
arme zondaar". Er is een boek vrij reeent
verschenen met de titel "Waanzee" door
Robeft Haasnoot. In een geromantiseerde vorm
geeft dit boek een goed beeld van de
gebeurtenissen destijds in Katwijk en op de
gekkenlogger.

Zoals gezegd zljn er veel bijnamen in Katwijk,
de één nog mooier dan de ander.
Een klein stukje uit een lange reeks van namen
volS:
Als wij zo door Katwijk gaan
Danzie je heel wat namen staan,
Maar er ie niemand die de mensen kent,
't zei een Plug, van Duijn of van der Bent.
Want zoek je bijvoorbeeld een Ouwehand,
Ze sturenje van de ene naar de andere kant
Maar zeg je dan, ze noemen hem De Mook
Danzeggen er duizend: 'die ken ik ook'.

Zoheb jede Spreeuw, Droebel en de Bokketul,
De Pikkert, Panjerman en Klaas de Bul.
De boze Paardevisser en Bart de Gier,
't Kwartje, Noorlander en Jaap de Stier,
't Diefie, Meloks en Bas de Klap, de Rot, de
Billie en Dirk de Lap.
De Pietel, de Mottige en Dirk de Loe,
De Snerrie, Kordijk en Piet de Roe.
Dikkebil, Golp en Huig de Homp,
Jaap Rijst, de Vlo en Dirk de Tromp.

En zo gaat dat door, maar ja wat hebben
Leienaars of Glippers nou met Katwijkse
namen.

Jack Vlieland ( geen bijnaam zover ik weet)

DE JOHAITINESBROODBOOM

De meesle leden van het koor hebben de
p enningm e e s ï er t ij dens optr e den/r e p e t i t í e w el
eens zien schudden met iets wat op een platte
verrotte banaan leek. Tijdens mijn laatste
tripje naar de Costa Blanca trof ik in een
Spaanse lvant het onderstaande artikel aan,
lees eens iets leerzaams...

Iedereen kent ongetwijfeld de hier (Spanje)
veel voorkomende en vroeger vrij veel
gekweekte algarrobo, de johannesbroodboom.
De boom is inheems in het Middellandse
Zeegebied. Het is een dichte, donkere,
altijdgroene koepelvormige boom die meer dan
tien meter hoog kan worden, maar vaak wordt
hij verwilderd ook als struikgewas
aangetroffen. Hoe ouder de bomen worden, des
te meer schilderachtige kwaliteiten ze krijgen
vanwege hun weerbarstige en knoestige
uiterlijk.
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Johannesbroodboom heet in het Latijn
Ceratonia siliqua en behoort tot de familie van
de Fabaceae. Oorspronkelijk komt de plant uit
Arabië.
Vroeger werd de boom algemeen geteeld voor
de peulen, die zowel als veevoeder als voor
menselijke consumptie geschikt zijn. De rijpe
peulen zijn chocoladebruin en smaken zoet. Ze
zijntoÍ twintig centimeter lang en worden
aangetroffen aan oudere takken; dezadenzijn
de originele karaatgewichten van de
goudsmeden.
De term karaat is zeer waarschijnlijk afgeleid
van de Arabische naam Kharrub voor de
Johannesbroodboom. De bruine zaadjes
hebben een zeer constant gewicht van om en
nabij 0.197 gram. In het verleden werden deze
zaadjes gebruikt om het gewicht van
edelstenen en -metalen aante geven.
Ceratonia is afkomstig van het Griekse woord
keras, dat hoorn betekent. De hoorn slaat in dit
verband op de vorm van de peul, die met enig
voorstellingsverÍnogen daarvan wel w-at weg
heefl..

In de metallogie werd het constante gewicht
verbonden aan het gewicht van zuiver goud:
het aantal delen goud op 24 delen van een
legering :24 karaat goud. Nu is de waarde van
1 karaat gelijk aan 200 mg (bij edelstenen en
parels). In de rnineralogie wordt de aanduiding
karaat gehanteerd als gewichtseenheid voor
edelstenen en parels.

De zaden bevatten 40oZ sucrose, TT%ó

reducerende suikers en ongeveer 10oZ proteine.
Ze vormen waardevol voedsel voor rundvee,
varkens en paarden. Vaak worden de zaden
gemalen en zo als vervanging van cacao
gebruikt. Denk niet dat het surrogaat alleen in
slechte tijden als grondstof voor chocolade
wordt gebruikt. Het wordt vaker gebruikt dan
men denkt of weet.
De zaden zijn een goed vervangingsmiddel van
cacao, die gewonnen wordt uit de vrucht van
de cacaoplant.
'Locust Bean gum', een soort gom, wordt
gebruikt bij het maken van papier, als
voedselconserveermiddel, bij het bewerken
van tabak en in gefermenteerde dranken.
De geveerde bladeren hebben twee tot vijf paar
grote, leerachtige, ronde, glimmende blaad.ies.
De bladeren rvorden gebruikt bij het looien. De
bloemen verschijnen in de herfst. Ze zijn

eenslachtig en bezitten geen kroonblaadjes. Ze
zijn of mannelijk en hebben dan vijf
meeldraden of vrouwelijk en hebben dan een
stamper. De vrouwelijke bloemen worden in
hoofdzaak door vliegende insekten en via de
wind bevrucht.

Peet

RI]MOR IN DE MEDIA

CD recensie in vakblad
Hoe was het ook alweer? In juni 2000 zagonze
CD het daglicht. Jan Marten stuurde een
exemplaar op naar het blad van de Stichting
Nederlandse Koren (SNI(). Na verloop van
tijd werd hij geinterviewd, daarna bleef het een
hele tijd stil.
Afgelopen oktober kwamea er ineens een
aantal telefonische bestellingen van de CD. De
bestellers melden dat er iets in het blad
"ZfI{G" van de SNK stond en een van hen
beloofde het stukje op te sturen. In het totaal
werden er 6 CD's besteld (oplage van het blad
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bedraagt 12.500). Uiteraard kregen de
bestellers, na hun betaling de CD's keurig thuis
gestuurd, dat kan je wel aan Peet overlaten. Tot
halverwege januari wisten we nog steeds niet
wat ZING geschreven had. Toch maar even op
Internet zoeken en een e-mail naar de SNK.
Twee dagen later het exemplaar in de bus,
hieronder staat het stukje afgebeeld. Positief.T
Lees en oordeel zelfl

"Er werd in de dagen van de zellvaart door de
zeeínan heel wat gezongen en gespeeld. Rumor
di Mare maakt zich dit repeftoire op een
authentieke manier eigen. De noten van het
koor zijn in principe niet voorgeschreven.
Doelstelling is om het eens gehoorde lied te
reproduceren met een eigen geluid. Muzikaal
leider Jan Marten de Vries geeft stemvorming
terwijl er koffie, een pint of een whiskey
gedronken wordt en anderen met zware shag,
havana's en wilde sprieten in de weer zijn. Zo
kan ieders specifieke geluid, hetzij hoog of
laag, rauw of gepolijst, iets toevoegen aan in
het geheel. De sound is markant en de vocale
contrabassen worden niet uitgeschakeld, maar
geven het geheel een stuk deining, een
zeebuikig gevoel mee. Het is ook een heel
afiarisselende cd.
Je hebt net het uitbundig gezongen "Waar ken
een zeeman het best terecht? Op Katendrecht...
" gehoord of er klinkt een instrumentaal
uitgevoerde dans. De instrumenten die gebruikt
worden zijn accordeons, draailier, blokfluit,
viool, mondharmonica en allerhande slagwerk.
Ook echte oud-Nederlandse toppers als Al die
willen te kaap'ren varen en Al van den drogen
haring ontbreken niet. Soms hoor je een groots
unisono: van zingende contrabassen tot een
sopraanblokfluit. Dat kan aan boord
indrularyekkend klinken, maar voor een cd vind
ik dit toch een beetje simpel. Er ziinprachtige
driestemmige arrangementjes van dit lied, die
ook uitstekend zonder noten gaan. Toch is het
een heel aardige cd. Deze zomer draaiden wij
hem aan boord, zeilend bij Wight, met veel
plezier."

DE BOEKENKAST VAN RUMOR

Sinds enige tijd is het bestuur overgegaan tot
de aanschaf van vakl iteratuur.
Gekocht werden bijvoorbeeld de twee deeltjes
"Pikbroeken" en "Pieremachochels" van het
Nederlands Liedboek van Shanties.

zeemansliederen en andere liederen van de zee,
die samen met onze CD in het oktober nummer
2001van het blad 'Zing' staan beschreven.
De nieuwe boekjes, Pikbroeken en
Pieremachochels, tellen elk 20 liedjes op 46
pagina's, vrijwel allemaal door Kees Vlak
gearrangeerd en van pianobegeleiding
voorzien. De meeste liederen zijn voor
driestemmig mannenkoor gezet, een enkel lied
is voor vierstemmig mannenkoor. Daarbij moet
direct gezegd worden dat er ook eenstemmig
gezongen kan worden. In enkele gevallen is de
gekozen toonsoort voor eenstemmige zang wel
aan de hoge kant. om in Fermejongens, stoere
knapen direct al in de tweede maat naar de
hoge g te gaan moet de stemming er wel heel
erg in zitten! Opvallend is dat bekende liedjes
als Al die willen te kaap'ren varen en Daar was
laatst een meisje loos met mij onbekende
melodieën zijn opgenomen. Dat past bij de
doelstelling van De Zilverdistel: het boven
water halen en nieuw leven inblazen van
verdronken muziek uit ons land. Daarbij komt
veel moois aan het licht en nog goed
gedocumenteerd ook. Aardige
achtergrondverhaaltj es en
literatuurverwijzingen begeleiden elk lied. Je
moet, om deze liedjes uit de oude doos echt te
gaan zingen wel een speciaal petje opzetten.
Of, als ik een tip mag geven: gewoon gaan
zeilen!

Frits

Als geschenk ontving het koor van de
betreffende auteur het boek "De Tweede Jeugd
van de Bruine Vloot". Het is geheel van de
hand van Carel Hermsen, degene voor wie we
op 2 januari 2002 in Scheveningen optraden ter
gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. (
Overigens is dit optreden ook te danken aan
onze CD die tijdens een optreden in Leiden
werd aangeschaft.)
Op de achterzijde van het boek staat te
lezen; "Carel Hermsen is jurist, krmstenaar en
botengek. Zijn eigen thuishaven is Nooróttijk,
maar gedurende het zeilseizoen is hij in de
havens en op de schepen van de Bruine Woot
te vinden, altijd met schetsboek, potlood en
ptjp. Het resulíaat van zijn naeste tekenarbeid
eru zijn verslaggeving met de pen zijn
gebundeld in het boek, dat elf verhalen en I I5
illustraties bevat".
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Tevens is het boe§e "Over shant;z's en

seasongs" van Ton Keesom aangeschaft,
waarvan hier een recensie.

Ton Keesom ontrafelt veertig zeemansliedjes.
Glorietijd van de zellvaart herleeft in 'Over
shanty's en seasongs'

Echte zeebenen heeft hij niet, Haarlemmer Ton
Keesom. Feitelijk beperkt zijn ervaring met het
ruime sop zich tot de ferry-oversteek IJmuiden
Scandinavië. V/el heeft de bankemployé zich,
sinds hij tweeëneenhalf jaar geleden lid werd
van het IJmuidense shantykoor't Staende

Tuigh, ontwikkelt tot een groot liefhebber van
het zeemanslied. Daarvan getuigt hij in de door
hemzelf uitgegeven paperback Over shan§r's

en seasongs - 40 zeemansliedjes ontrafeld.
Uitgangspunt voor dit mooi vorÍngegeven
bundeltje met zeemansliederen vormt het
repertoire van't Staende Tuigh. Dat is een
gezelschap van'middelbare en seniore mannen
uit IJmuiden en wijde omgeving', zegt
Keesom, dat het zeemanslied een warm hart
toedraagl en zeer regelmatig optreedt: soms
wel trvee keer in de maand. Bij die optredens
willen de shan§mannen hun toehoorders graag

ook wat over de liedjes vertellen.
Keesom: "Maar afgezien van de Nederlandse
vertaling van de 'bijbel' op shantygebied - het
standaardwerk Shanties trom the Seven Seas

van Stan Hugill bleek er niet zoveel op de
markt.
Er was gewoon weinig toegankelijke stof
voorhanden om de liedjes te introduceren. De
PR commissie leek het dus een goed idee als er
iemand van de club die materie in dook. Ik
bood me aan en had al gauw een hoop
informatie verzameld,
Omdat ik als amateurfotograaf al een paar jaar
een eigen drukwerkbedrijfie bezit en altijd al
een boekje wilde schrijven dacht ik: dan maak
ik er een paperback van en geef 'm zelf uit." De
Intemational Shan§ and Seasong
Organisation, de overkoepelende organisatie
van de shanty- en seasongkoren, was meteen
enthousiast voor het plan. Bij die ISSA zijn
alle honderdtachtig Nederlandse koren
(IJmuiden alleen al telt er vijf) aangesloten. De
Nederlandse clubs voÍnen ongeveer tweederde
van het ledenbestand, de rest zetelt in
Duitsland. ISSA-be-
sfuursleden voorzagen Keesom's tekst waar
nodig van op- en aanmerkingen en president
Hans Rodax schreef een lovend voorwoord.

Keesom is blij met die medewerking: "Ik wilde
er geen wetenschappelijk werk van maken,
maar natuurlijk wel een verant woorde uitgave.
Kijk, shanty's zijn de liedjes waarnee de zeelui
tijdens de bloeiperiode van de zeilvaart van
1820 tot 1870 het werk aan boord
veraangenaamden. De teksten verwijzen
daamaar. Ze zljn, ook door het
steenkolenengels dat de mannen gebruikten,
vaak lastig te doorgronden. Wil je daar in een

boekje wat over vertellen, dan kun je wel wat
hulp van mensen met veel kennis van de

zeilvaart gebruiken." De schrijver koos veertig
liederen uit het repertoire van 't Staende Tuigh,
vertaalde die en legt de historische achtergtond
van de liederen uit. Hij vult dat aan met
hoofdstukjes over de hoogtijdagen van de

zeilvaart, de diverse handelsroutes en de

verschillende soorten shan§r's en seasongs.

Handige icoontjes maken in een oogopslag
duidelijk bij welk werk (pompen, hijsen,
trekken) welke shanty werd gezongen.
Keesom: "De liedjes die in dit boe§e zijn
opgenomen, zijn niet meer dan een selectie uit
het repertoire van ons shantykoor. We zingen
er veel meer: eÍ zijn honderden shanty' s.

seasongs en vissersliedjes bewaard gebleven.
Ik kan nog wel drie boekjes volschrijven. Op
termijn wil ik dat best doen, maar dan moet het
natuurlijk ook nog wel commercieel
interessant zijn. Voorlopig hoop ik vooral dat
mensen die geinteresseerd zijn in deze materie
reageren."

Joke Dieben-Frerichs

Ton Keesom: 'Over shanty's en seasongs'.
Illustraties: Peter Koch. uitgeverij: T&T
Communicatie in woord en beeld,ISBN 90-
806792-1-6. Prijs: f 22,0A ( (Euro 10.00). Het
boek is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in
Haarlem en IJmuiden, maar kan ook worden
besteld via de penningmeester van 't Staende
Tuigh, tel. 0255-512.909 of via e-mail
ton@keesorn.demon.nl

Het spreekt van zelf dat alle boeken van het
koor door de leden geleend kunnen worden.
Te bevragen bij Frits.
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OUDE UITSPRAKEN

't Zijn netten van een eng beslach
Daer geen ael door de maes en mach.
***
Visschen hebben een goed loon: zij drinken als
ze willen,
En werden nimrner gemaad aan het gelag.
***
Wie tegen wind spuwd maakt zijn baard vol.
***
Komt wind vóór regen,
Dan is er niet aangelegen:
Doch komt regen vóór wind,
Berg dan je zeilen gezwind.
***
Bochtig yser kan men rechten,
Maer geen harde wint bevechten.
***
Dat het zeewater zoo zottt is komt van al de
pekelharinge,
die erin zwemmen, zeide oude vrouw.
***
Beter met de oude wagen in de heide
dan met een nieuw schip op zee.
*<d<*

die op een schip zijn, zijn allen even rijk.
***
Eeden van schippers en beloften van vryers
Wmaar wind, als de nood over is.

Tranen van vrouwen, 't hinken van honden
dn de oostwind duren geen drie dagen.
***
De oude schepen blijven aan land.
*rÉls

Geen schip zo oud zei schippers meisje
of 't doet nog somtijds wel een reisje.
**r<

Een man zonder vrouw is een schip zonder

Tl"J

De geschikste stuurman komt het eerst in de
haven.
**{<

Zoo menige haven, zoo menige vrouw.
***
De duurste schepen blijven aan wal.
*x<*

Het is goed twee ankers tot z4n schip te
hebben.
***
Hij is vol als een schip.
***
Een man zonder geld is een schip zonder zeil.
**{<

Die het goet "Geerne doet"
En het quaet "Tegen staet"

lïl"O't 
lest "Hebben best".

Peet vd Werf
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SCHIPPERSTAAL

Al in de jaren 70 begon taalkundige Karel
Ferdinand Gildemacher met het verzamelen
van woorden die gebruikt werden door Friese
binnenschippers. Zijn verzameling is nu
gepubliceerd in een woordenboek waarin de
Friese termen van een Nederlandse
omschrijvin g z4n voorzien. Het boek beschrijft
de schipperstaal van de laatste 150jaar, en
schetst daardoor ook een beeld van de
ontwikkelingen die in de binnenschipperij
hebben plaatsgevonden. De gei'llustreerde
woordenlijst van naar schatting 4000 termen is
aangevuld met een lijst van Nederlandse
vertalingen en een lijst van Friese waternamen.
Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij
1850-2000 is een uitgave van PENN &
Partners en kost Euro 24,90 (gebonden, 336
blz). ISBN 90 B06ss0 7 4.
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OPROEP-GEZOCIIT-OPROEP-
GEZOCHT-OPROEP

Heb je vrije tijd en wil je dit een paar uur in de
week overdag of 's avonds vullen met nuttig en
dankbaar vrijwilligerswerk?
Wordt presentator of technicus bij de stichting
Zieken- en Bejaardenomroep de Boterbloem.
Gezocht 2 mensen (man/vrouw) die opgeleid
willen worden als geluidstechnicus en 1

rnanivrouw voor de opleiding presentator, om
samen in'n 4 mens formatie een
radioprogramma samen te stellen van plm. 1,5

uur per week.
Overwin je schroom en neem contact op met
Peetv.d. We{ 071-5139716 of Gerda
(azeker, de vrouw van) Turk, 0252-218485.
Woonachtig in de buurt van Warmond of
affrniteit met het omliggend gebied is mooi
meegenomen maar niet noodzakelijk.
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