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VAN DE REDACTIE

En jawel daar stoomt hii weer binnen, het
prachtige Kerstnummer van de
Scheepspost. Geniet bij dit nummer alvast
van het geheel vernieuwde interieur terwijl
bij het volgende nummer waarschijnlijk
ook het exterieur onder handen zal zyn
genomen,want ook dat staat op de rol. Met
ingang van dit nummer beginnen we met
een (gekopieerde) rubriek met verklaringen
van de teksten die we zingen uit het boek
van Ton Keesom (met dank aan de
auteur!). De nautische verhalen van de
koorleden blijven verteld worden. Ook is
er een stukje zeemansgeschiedenis binnen
gekomen, zljn de buitenlandse eontacten
door Frits aangehaald en wordt de mystiek
van Katwijk tot leven gebracht.

Veel leespleziert

René, Kees, Ben en Gijs



TOIIR DE FRANCE

Btappe I Nederland
Het vertrek op 6 juni 2005 ging door.
Het was mijn D-day, Doerak-day. Evenals de
echte D-day in i 944 wcs de tochr naar
Frankrijk al enkele keren uitgesteld in 2A04 en
2 0A 5 ak gevolg van ziekenhuisopnamen.
De plannen om de tocht te gaan maken zijn
ook gacn rijpen gedurende de vele wekei in
het ziekenhuis. Kanker had en heefi me nog
steeds te pakken. Maar ík teefde toe naar het
montent om ïe vertrekken zodra ik me goed
tyelde En dat gebeurde eindelijk op iiuni
2005.

Ik had nauwelijks ervaring met het varen met
een motorschip. Gezeild had ik wel veel,
vooral met een Laser aan de Noordzeekust,
Frankrijk en Denemarken. Maardr, ;. i."f, *"1
wat anders. In 2003 begon ik met het
verzamelen van vaarinformaÍie voor de grote
tocht, ging motorboten bekijken, haalde het
VBl, Marifoon-certifïcaat en een snelcursus
dieseltechniek.
Ik wist welk type schip ik wilde hebben. een
Bakdekkruiser uit 193011940 met mooió lijnen.
Maar het werd een Doerak 950 pAV en dat is
toch wel heel iets anders, maar wel praktischer.
De oriëntatie naar de Doerak brachf me in
Meppel bij Pro Aqua . Met Erik maakte ik een
proefvaart op zijn 950 AK. Het werd steeds

duidelijker voor me wat ik wilde kopen: een
950 PAV, want een achterkajuit wilàe ik
hebben en een ruime toiletruimte met wasbak
voor de verzorging van mijn stoma, die ik als
gevolg van de kanker had gekregen. Verder .

een reling om het vele sluiswerk veiliger te
maken en een cabrioletkap om optimaàl te
genieten van het mooie weer in Érankrijk.

Ik kocht in oktober 20A4 het schip en noemde
het schip Flylàn, het Fries voor Vlieland.
Herman Veenstra van pro Aqua gaf mij en
mijn vrouw Corrie half mei enkeie uren vaarles
op het water bij Pro Aqua en vrijdag 20 mei
zou ik voor het eerst zonder instructiur een
weekend gaan varen in de omgeving van de
Weerribben. Niek, Aat en de ervarÀn
sluizennemer Harm gingen mee. Bij één van de
instructievaarten was geconstateerd dat de
dynamo niet goed Iaadde en dat de nieuwe
kachel diesel lekte.

AFGEBROKEN MOTORSTETIN
Toen we vrijdagmiddag2} mei in Meppel
kwamen, lag het motorruim nog open vtor de
reglatig van de dynamo. Een half uurtje nog
zei Henk en dan kan je weg. Tammo, die ook
op de werf werkt legde me ondertussen uit hoe
de motor werkte en waar alle afsluiters,
knoppen, slangen etc voor dienden.

-.,' '. :.ri ff@
, -.-:. I 

+'.*"--"'--':=:]:j'

- -d';:

-:É èx

2



Per omgeluk sehopte ik een moer van de
dynamo die op de vloer lag, zo in het
motorruim. Henk ging op zijn buik liggen en
graaide onder de motor en haalde twee stukken
ijzer naar boven: één moer van de dynamo en
nog een stuk ijzer en dat bleek een afgebroken
stuk van de motorsteun te zijn. Dat is een
probleem, want dat repareer je niet zo snel-

Dat betekende geen oefentocht met de Flylàn,
maar ik kreeg als service de Ostara mee en zo
voeren we dan om i400 uur het Meppelerdiep
op, vol met proviand, vis en bier en met toch
een goed humeur naar de Beulakerweide. Mijn
eerste sluis was de Beulakersluis en dat was
een makkie met 3 man sterk in het gangboord
en gemakkelijke touwen aan de sluiswand om
je aan vast te houden. Als alle 1001 sluizen
naar Zuid Frankrijk zo waren, dan viel dat wel
mee. Dat er ook andere sluizen waren en
andere situaties, daar ben ik later wel door
kleine sehade en grote schande achter
gekomen.

We gingen voor wal op de Beulakerweide en
het was prachtig en reuze gezellig. Kalenberg
en Blokzijl werden bezocht en we gingen de
tweede nacht voor anker op het Kadoelerneer,
net voorbij Blokziji. Konden we de theorie van
de ankerpeiling gaan toepassen. De derde
nacht sliepen we weer op de Beulakerweide. Ik
voelde de eruaring met het varen met een
motorboot na een paar dagen al groeien.

Het weekend daarop werd er weer gevaren en
dit keer met de Flylàn. In de week ertussen
werd er gesleuteld aan motor en werd de
kachel in orde gemaakt. Alles werd prima in
orde gemaakt door Pro Aqua, uitstekende
seryice.

GOD IN FRANKRIJK
Het fweede weekend ging de tocht via het
Ganzendiep naar de IJssel om een beetje de
sfeer te proeven op een grote stromende rivier
met vrachtschepen en blauwe borden. Het ging
allemaal goed, ook de Spooldersluis die in
vergelijking met de Beulakersluis of de sluis
bij Blokzijl, een echte sluis is.
En het werd 6 juni, D-day. Met de trein vanuit
Leiden via Hillegom) waat Ton instapte, flaar
Meppel. In Meppel stond Dick al te wachten
en met z'n drieën in de taxi naar Pro Aqua.

Om 1,1.00 ultr passeerden se de bruggen ran
Meppel en legden de boot er en buiten Meppel
aan de rval in het har,entje r an Rijksw'aterstaa.i
om te eten. Vis had ik meeseuomen in de
koeltas en zo begon al een beede het leven als
God in Frankrijk.
Die avond sliepen *.e in het grachtje r a:r

Hasselt die aan de ene kant Heerengracht e:r

aan de andere kant Brounersgracht heette. Ee:;
prachtig stadje.
Op 7 juni voeren \Ye o\.er de IJssel na::
Zutphen. Weer door de Spooldersluis, maar drt
keer ging dat niet zo soed als het voli_1.
neekend. Een voor mij nieune situatie was o-
straffe rvind achter op de kont en ik lag duar.
in de sluis. Ook eens meesernaakt. Verder
geen problernen.

Allereerst niet veel beroepsvaart, Ínaar dan bij
Olst, twee oplopers, een tegenligger en
vervolgens 3 schepen met blauwe borden,
zodat we gaan uitwijken naar bakboord. De
bocht afsnijden scheelt toch gauw een kleine 3

kilometer per uur lees ik af op de GPS, dus we
gaan varen als een schip met een blauw bord.
Soms maak ik ook gebruik van de marifoon
om aan te geven dat ik stuurboord / stuurboord
wil passeren als het onduidelijk is omdat niet
elke beroeps gebruik maakt van blauwe
borden.
Dan krijgen we de haven van Zltphen In de
almanak wordt gewaarschuwd voor een sterke
neerstroom bij de smalle ingang. Dat was toch
wel heel spannend, ook omdat je niet weet hoe
de haven er uit ziet na het passeren van de
smalle ingang. Het scheve groene baken geeft
aan dat het wel eens mis kan gaan. Ik hou de
motor op toeren om niet verrast te worden door
de stroom en ineens liggen we in de haven en
ik zet de motor snel in zijn achteruit en meer



als een volleerde schipper aan de aanlegsteiger.
In de haven zit de bemanning van enkele boten
heerlijk op het dek met een glaasje wijn te
kijken hoe de schippers de klus klaren. Om mij
viel in ieder geval niet te lachen en dat had wel
gekund zonder al te veel ervaring. Maar de
stuurmanskunst werd nog eens op de proef
gesteld doordat ik achter in de haven in een
smalle box mocht aanleggen, ook dat was
nieuw voor mij. En ook dat ging goed.

PIROUETTE IN DE SLUIS
En zo vertrokken we de volgende dag naar
Arnhem, waar we een heerlijke plaats hadden
bij Wvs Jason. Sensationeel vond ik het
moment dat we de Rijn opdraaiden. Van een
snelheid tegenstroom van 6,5 kilometer ineens
naar 14,5 km stroom mee. Waar waren de
waterskies?? Waterskien achter een Doerak,
datzou een mooi plaatje opleveren.
Nog harder ging het de volgende dag op de
Waal, 16,5 kilometer. We waren zeer snel bij
het Maas Waal kanaal en vroegen per marifoon
aan de verkeersleiding of we het kanaal
konden indraaien. Bij de sluis moesten van de
sluiswachter wachten op de geladen tanker die
als eerste naar binnen girg. U kunt er
achteraan zei de sluiswachter en dat deed ik.
En dat had ik dus niet moeten doen.
Langzaam ging de tanker de sluis in en ik
volgde. Ik had nog niet aangelegd en plotseling
gingen alle schroeven van de Íanker in z,n
achteruit en golven van tientallen centimeters
hoog kwamen op me af. AIs een toi ging de
Flylàn met Vlieland en de bemanning door de
sluis.
Tweemaal een pirouette in de sluis en niets
geraakt door flink gas in z,n achteruit of
vooruit te geven op die momenten dat de
sluiswand te dichtbij kwam. De bemanning
van de tanker met cement aan boord en
waaryan de naam eindigde op gracht, keek niet
op of om, maar ik vermoed dat ze hard hebben
gelachen. Weer wat geleerd, niet gelijk er
achteraan, wacht tot de beroeps is uitgedold en
dan pas binnenvaren en aanleggen. De
sluiswachter wacht maar, want wachten is zijn
beroep.We verspeelden in dezelfde sluis ook
nog een Iandvast die Dick los-vast om de
middenbolder had geslagen. Het stanleymes
lag klaar en roetsj, daar ging de landvast los,
keurig doorgesneden bij de lus, zoals het me
theoretisch was bijgebracht. En ,s avonds kon
Dick er een nieuw oog in splitsen, want dat had

hij geleerd in een wintercursus
touwbehandeling.

SOME BEER PLEASE
Aan het eind va! de middag leggen we aan in
Gennep aan de Maas. Wiel , de havenmeester
staat aan het begin van de haven op ons te
wachten en wijst ons een rnooi plaatsje bij het
grasveld achter een schip met een zwarte vlag.
"Hi folks, come on board and have a glass of
beer". Dat was Don uit Nieuw Zeeland die in
Stavoren een boot had gekocht en samen met
zijnKoreaanse vriendin op weg was naar
Parijs. Hij vroeg honderduit over het varen in
Nederland, België en Frankrijk. Hij had een
grote autokaart van Europa als vaarkaart, had
nog nooit van blauwe borden gehoord, vond
het inderdaad vreemd dat de schepen zomaar
zijn kant op kwamen en ik vroeg hem of hij
ook marifoon had. Dat wist hij niet en samen
gingen we kijken naar het instrumentenpaneel.
Hij duwde ergens aan, een sirene loeide door
de jachthaven. Er was ook een microfoon en
weer zat Don aan een knop en een luidspreker
gaf plots onze conversatie weer in de
jachthaven en Don brulde opeens: .. Wiel,
bring us some beer please", luid en duidelijk
over het water. Don was een echte avonturier,
hij had wedstrijden op de Oceaan gevaren in de
meest vreselijke omstandigheden en was
nergens bang voor. Het werd reuze gezellig die
avond met gitaar en lekker buiten eten . Ook
werd er serieus gesproken. Hij was nergens
bang voor, alleen voor kanker. Een zoontje van
12 en zijn vrouw had hij er aan verloren en we
spraken uiteraard ook over mijn ziekte.
De volgende dag gingen we eerder weg en we
hadden min of meer afgesproken elkaar in
Roermond of Maastricht weer te ontmoeten.
In Arcen legden we aan in het kleine
vluchthaventje, de ShellIV , een mooi oud
schip lag er en er was nog ruimte voor een
schip evenwijdig aan het water. We maakten
haring schoon en hadden een heerlijke lunch
met een glaasje witte wijn achter op het dek. Er
kwamen wat vrachtschepen voorbij en ook
weer een schip van de dezelfde Amsterdamse
maatschappij met eveneens een naam
eindigend op gracht. Die ging veel harder dan
de overige vrachtschepen en de deining was
enorÍn. De Flylàn ging als een zeilboot bij
windkracht 8 te keer en de reling dreigde onder
de walkant te komen. Het kommaliewant in het
kombuis kletterde op de vloer.
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HEERLIJKE ASPERGES Oud lid RUMOR. over zde CD
Piraten zijnhet, vertclde ons later in België een
oud-schipper die jaren vracht had gevaren. Ze Na het optreden in I-{ilton Amsterdarn. het
racen over het rvater tussen Limburg en de geluid en licht teruggebracht naar de Burcht.
randstad en houden met nielnand rekening. Staat daar Everl Jan aan de bar. \'elen kennen
Een onrustig lraventje stond er in almanak, hem nog n'el" tot even na de eer:te CD is hij lid
verboden te overnachten. Niets ter,eel gezegd. ge$,eesÍ van het koor. Toen hij een andere
De avond van 10 juni liggen r'r,e in Roermond. baan kreeg en verhuisde verdu'een hij. Bekend
We eten die avond heerlijke asper-qes die lve 's om z'n lan-ee krulletjes haar en uiteesproken
middags in Arcen hadden gekocht. Een grote rneninsen zal ik maar zeggen.
haven en daardoor niet erg gezellig. Roermond "Zeg Eef heb je onze CD al gehoord?" Een
stad is wel gezellig met leuke cafeetjes. ontkenning."OK. daar zullen we \\rat aan
De volgende dag naar Maastricht. VIak voor doen". Hieronder de reactie die ik tw,ee daoen
Maastricht zien we de Nieurv Zeelander varen later per mail ontving.
en ik had hem verleld dat na de brug direct aan

stuurboord de sluis is naar liet Bassin. Don Ondot jull ie er allemaal in worclen genoernd
gaat richting de Zuid Willemsvaan. houdt hierbii in de Scheel)spost'.
stuurboord wal en ziet een vrachtschip met
blauw bord omhoog, recht op hem afvaren. Die Hoi Frits
wil de Zuid Willemsvaarl in, ntaar dat weet
Don u,aarschijnlijk niet. Ze komen angswallig Wat een prae htige plaatl
dicht bij elkaar, de vrachtschipper kan in de Dag en nacht versehil met de vorige, niet
dode hoek volgens rnij het schip van Don niet alleen orndat deze lekker direct is, maar ook
tneer zien. Op het laatste moment gooit Don omdat de sfeer klopt. en orndat je aan het koor
het roer om naar bakboord met volle kracht. hoorl dat ze blaken van het zelfvertrouwen.
Het gaat net goed. Dat was een angstig Ook een goed idee om zoveel live op te nemen.
moment zei Don me later in het Bassin: ik De eiger-rzinnigheid van de repertoirkeuze,
herinnerde me opeens wat je rnij in Gennep altijd a1 eer: stcrk punt van Rumor, doet het
over blauwe borden had verteld en had niet ook goed natuurlijk.
door dat het schip rne wilde kruisen om lret
Zuid'Willemskanaal in te gaan. trk rveet dat je het nooit moet doen, maar ik zou
Die avond gaan we met z'tt al1en de stad in en toeh graag een paar ílumíners van de r.'or"ige op
bezoeken de Romeinse resten onder in i:et deze manier opgenomen horen (Blage Flagge.
lrotel Derlon. fishermans green, three seore and ten,
Ik vertel Don over de automatische sluizen in Hemburger Veermaster" om er maar enkele te
Frankrijk die je zelf opent met een noemen).
detecti eapparaatj e en vervo I gen s het schutten
in r,verking stelt door een blaur,',e stang omhoog Wilje Jan Marlen de cornplimenten
te dur.ven. Het is alsofje een WC doortrekt, de overbrengen over Durrek uit Urrek, een
sluisdeur gaat dicht en het water stod naar prachtige tekst. Je kan goed horen dat hij rnet
binnen. Annie MG is groot gebracht.
De volgende dag vertrekken we uit Maastriclrt
op weg naar België, naar de sluis met het Moeilijk om iets te vinden dat nog te
enorÍne veryal van bijna 12 meter. Zal alles verbeteren is, of liet zou de uitspraak bij een
werken? enkel nummer moeten zijn en misschien de

balans in het koor (veel middenstemmen).
De volgende verhalen gaan over de tocht door Maar de sfeer is perfeet en de plaat staat als
België. een huis.

De tocht is voortijdig beëindigd door ziekte. Heel erg bedankt voor de CD, feliciteer
De boot ligt nu bij Reims en r,olgend voorjaar iedereen met het resultaat.
ga ik verder.

vriendelijke groet
Groet,
Jack Eveft Jan



ZII{GEN OVER DE VOC,
LEZEN OVER DE VOC

Roelof van Gelder:Naporra's Omweg. Het
leven van een VOC-matroos.
(1731-1793). Atlas, 525 blz. €34,90

We zingen met het koor prachtig over de VOC
en je denkt er ook wel wat over te weten, maar
dat valt toch erg tegen alsje het prachtige boek
van Roelof van Gelder leest.
Van Gelder deed een fantastische ontdekking:
hij vond in het archief van het Maritiem
Museum in Rotterdam het originele
handschrift van het dagboek van Georg
Naporra, een boerenzoon uit Oost-pruisen, die
aanmonsterde bij de VOC. Deíe keerde, nadat
hij vier helse jaren als matroos in Azië had
meegemaakt, terug naar Europa en deed hij op
papier verslag van zijn rusteloze leven aan
boord van het schip aan de hand vanzijn
bijgehouden dagboeken. Dankzij Naporra's
verhaal -25A jaar geleden geschreven en nooit
eerder bestudeerd - en uitvoerig

archiefonderzoek in Nederland, Duitsland en
Polen, heeft van Gelder Naporra weer tot leven
weten te wekken.
Naporra vetrok na wat mislukkingen in het
vinden van vast werk naar Amsterdam om aan
te monsteren bij de VOC. Hij beschreef de vier
iaar _brj 

de VOC zo precies mogelijk, want hij
vond dat niemand aan de waarheid mocht
twijfelen. Van Gelder heeft hem inderdaad
nergens op onjuistheden kunnen betrappen.
Naporra gaf bijvoorbeeld nauwkeurig aan wie
en wat er aan boord van de De Drie
Papegaaien allemaal meegingen en wat zich
onderweg afspeelde.
Van de 356 man waaÍïnee hij vertrok zouden
er slechts 107 Europa levend terugzien.
Van Gelder vult het originele handschrift aan
door de geschiedenis van steden en landstreken
die worden aangedaan nauwkeurig te
beschrijven.
Aanbevolen!!

Gijs Geertzen
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Bij toeval cp eem (S)Chanty
Festival

Frits van der Mark

Van de zonler miste ik het Shanty Festival in
Rotterdam. Oorzaak: dochter lief verhuisd
voor een nieuyve bsan naar Los Angelos en ik
ga een paar weken nlee om met haar
cpparlemeníenjachf k helpen. Ons
Amerikctanse avonluur begint in Sacramento
waar we bij mtjn zus €n nilager eeru cluto
ophalen. Vervolgens rijden we naar Scn
Fransisco waar we een nachtje zullen
overnachten om daarna via de schítterende
kustweg 'Híghway I ' door le gaan naar onze
e indb e st emming Los Angel es.'

Nadat we bij ons hotel in het centrum van San
Fransiseo zijn aangekomen willen we met de
eable ear naar het historische havenfront aan
de baai. Hier ligt het bekende gevangeniseiland
Alcatraz en in het uiterste Westen wordt de
uitgang van de baai naar de oceaan
overspannen door de Golden Gate Bridge.

Langs de kade bevindt zich Físhermcn's
Wharf, van oudsher de aanlegplaats voor
vissersschepen en haven voor de vrachtvaa(.
Verder is er pier 39 met z'n vele winkeltjes,
restaurants en natuurlijk de zeehonden op de
drijvende steigers.

De ccble car blijkt overvol dus lopen we via
de steile straten naar Físherman's Whmf.
Aangekomen eten we bij een visrestaurantje,
om daarna bootjes Íe gaan kijken en van het
uitzicht te genieten. Van een vorig bezoek
(lang geleden) weet ik nog dat er verderop een
aanÍal museumschepen moeten liggen. Er is
veel veranderd maar op een gegeven moment
zie ik in de verle de masten van een vierkant
getuigd schip boven de gebouwen uitsteken.
Nog even doorlopen dus maar en niet
afzwaaien naar een van de vele winkelstraten.

SHANTY FESTIVAL
Het schip blijkt aan een grote lange pier te
liggen. Ook hier is het erg druk en lijkt er
van alles te doen. Dan horen we gezang en
krijgen we vrijwel tegelijkertijd een papier
in de hand gedrukt. Het blijkt het
progralnma van een Chanty Festival

(Amerikanen spellen shanty als chanty) te
njnwat die dag door het Maritime
Museum van San Francisco is
georganiseerd. Het is het jaarlijkse
'Festival of the Sea'. Het staat dit jaar
speciaal in het teken van het museumschip
de Balclutha omdat dit schip 5A jaar
onderdeel van het museum is. Het is
oorspronkelijk in Schotland gebouwd
(1886) en daarom zijner op het festival
bekende Schotse muzikanten uitgenodigd.
Daarnaast zfn er muzikanten uit Engeland,
uit alle delen van de USA en uit de
omgeving van San Francisco. In het totaal
zijn u maarliefst 40 muzikanten op dit
eendaagse festival. De enige groep die ik
ken zijn The Johnson Girls uit New York.
Vijf vrouwen die op het Shanty Festival
van Workum (Friesland) eind oktober 2005
de hoofdact zullen vornen. Onderdeel van
het Fesrival of the Sea zijt ook
demonstraties van het werk aan de
scheepspomp, de kaapstander en het hijsen
van de zeilen.

Het is al vier uur geweest en het laatste
onderdeel van het uitgebreide programma is
aan de gang: de samenzang van alle zaflgers
oftewel 'all hands '. Koren zoals we op het
vasteland val West Europa kennen zijn er hier
niet, alleen solisten, duo's een enkel trio en de
grootste formatie bestaat uit de vijf Johnson
Girls. Opvallend is ook dat er, in ieder geval
bij de samenzang, geen instrumenten zijn.

Naast een aantal eigen nummers is het
repertoire voor het gÍootste deel wel bekend,
het publiek doet enthousiast mee. Een
buitenkansje om dit festival bij toeval mee te
maken, we genieten er allebei erg van. Als we
de pier verlaten blijkt dat de toegang tot het
museumterrein gratis is. Voor een vrijwillige
bijdrage van 5 dollar knje.ie een sticker met de
teksÍ 'I Support Sea Music' .

Als we later die week over de Boulevard van
Santa Monica lopen en ik m'n dochter voorstel
om naar de pier te gaan zegÍ ze:'Ja en dan
staat daar zeker weer een groepje te zingen!"

Voor meer informatie over het museum en het
festivalzie:w@en
www.nps. gov / safr llocallseafest 2 005.html
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Poster van het 'Festival of the Sea', georganiseerd door het Scheepvaartmuseum van San Francisco



SMALLER DAN PIERBMEGOGGEL

Beste maten,
Ja, ik steek maar meteen van wal. We dragen
een gestuurde 4 met 6 personen naar de rand
van het vlot en leggen haar voorzichtig in het
water, de riemen leggen we in de dollen en

letten op de kleur: groen stuurboord en rood
bakboord. Het roertje vergeten we nooit.
De stuur heeft een belangrijke functie, hij
eommandeert en stuurt. We gaan in stappen,
commando: instappen gelijk-boeg telt de boeg
telt:1-2-3, dan zetten we en stellen, op je
beenlengte, het voetbord af.

Roeiers hebben een nummer, boeg is 1, dan 2-
3 en de slag is 4. De stuur vraagt 1 klaar, ia of
nee, en dan2-3-4.Iedereen klaar? Zet'm af.
We duwen haar met de riemen van de wal en
wachten op de volgende commando's, het
wemelt er van.

Nu wat bootteehniek.
Omdat de boot smaller is dan een
pieremagoggel worden de dollen op riggers
gezet.
Als bij onze boten de dollen op het boord
zouden worden gezet hebje geen hefboom
genoeg.
We hebben zo'n1 m ruimte nodig op het water
en de foto van de boot maakt het e.e.a.
duidelijk.

LINKSAF IS BAKBOORD UIT
We gaan weer roeien en je kunt hier veel
kanten uit b.v. naar het pontje in Valkenburg
en terug of de Wassenaarse watering. Dan ga
je bij de haringboer P.P. links af tot een smal
punt en weer terug.
Links af is, bakboord uit. Een andere route is
het Korte Vlietkanaal af en aan het eind S.

boord uit naar Voorschoten of B. boord uit tot
de Spanjaardsbrug en b.boord uit door de stad,
haven en oude singel en naar huis. We roeien 5
a 6 kwartier en halverwege de tocht horen we:
a. laat lopen
b. houden en stoppen b.b.
c. rond over b. boord
De boot keert dan om en als zij op koers ligt: d.
dank u voor rond (een beetje deftig).
De stuur wisselt van plaats met de slag want 6
kwartier sturen is niet gezellig. We gaan maar
weer:

a. slag klaarmaken, we rijden naar voren
b. slag klaar, we draaien de bladen

verticaal
c. af, dan volS de eerste haal.

De stuur geeft even geen commando meer,
gaat lekker zitten (nouja) en stuurt ons veilig
over het water. Recht zo die gaat. We komen
weer thuis en maken de wal tegen de wind.
De stuur: a.laat lopen b. b.boordriemen hoog
c. s.boord riemen klaar om te houden. We
liggen. Dan: a. klepjes losmaken, de riem ligt
opgesloten b. uitstappen gelij( boeg telt, hij
telt rustig 7-2-3, dan staan we op de wal.
Omdat het materiaal fragiel is moeten alle
bewegingen op maat gebeuren. Dan lekker
douchen en een bakkie doen.

Ko Zonneveld
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Collega koorleden,

Nog maar een blauwe veertiendaagse
maandagwas ik lid, of de redactie wist mij
al te strikken voor de Scheepsposl. Nu zit
je er pas bij en durft nog niet erg nee te
zegge\ en dan ben je dus ineens
redactielid.
Erg vind ik dat niet hoor. Schrijven
behoort een beetje tot mijn vak en ik vind
het nog leuk ook. En mochten jullie
twijfelen aan mijn zilte bloed. Dat zit wel
goed hoor! Mijn grootvader zat vrijwel zijn
hele leven op een logger, mij vader gaf na
een jaar de brui aan de wilde vaart en ik...
Ik heb een zeilbootje op de Oosterschelde
liggen waar we vrijwel ieder weekend
zellen.In de zomermaanden varen we er
samen (vroeger met de kinderen, nu alleen
met mijn vrouw) mee naar Denemarken
Frankrijk en Engeland.
Ik hoop daarmee aan de criteria te hebben
voldaan.
En ik hoop bovendien dat ik jullie via de
Scheepsposl veel leesbare stukken kan
leveren.

Kees Meijer
alb Stella Maris

RÀRE .IONGENS DIE GALLIERS

Kennen jullie dat? Geen wind halverwege
het continent en Engeland. Wel lekker veel
stroom. Dus maar effe op de motor door de
shippinglanes. Zo'n beetje haaks er op
natuurlijk. Later zouden we nog wel eens
zien of er toch niet een beetje te zeilen viel.

Nu was mij ooit gezegd dat iedere motor
zijn eigen ritme heeft.Daar moet je goed
naar luisteren en als ie een andere beat
roffelt, heb je een probleem.
Die van ons doet ongeveer zoiets als
Kartoffelen. Kartoffelen, Kartoffelen
enz. Behalve op dat ene moment. Eerst
gewoon Kartoffelen, KaÍtoffeien. Maar
juist toen die ferry eraan kwam deed ie

Kartof-fe-len,Kaaaar-toooof-ffffe-llllnn,
Kartoffelen, Kartoffelen, Kar-toËfe-1en,
Kaaaar-toooof-ffffe-llll en toen gelukkig
weer gewoon Kartoffelen, zodat we juist
onze koers konden wijzigen voordat de
ferry ons in een soort Kartoffelpiiree zou
veranderen. Je zou er incontinent van
worden.
In ieder geval had ik een raar stroefgevoel
in mijn strot, dat pas overging toen we
weer veilig tussen de landvasten lagen.
Kartoffelen, Kartoffelen, en maar naar de
toerenteller kijken. Je zou er knettergek
van worden. Ik roep het vaker: een
zomerhuisje op de Veluwe is echt veel
rustiger. De enige Kartoffelen waar je dan
mee te maken hebt, zitten in de salat van
de Aldi.

Maar goed we vermaakten ons prima aan
de overkant. Je vergeet de kuren vanje
motor en we zeilden na verloop van tijd
weer keurig terug naar het vasteland- Nu
met heel veel wind, maar hij was zowaaÍ
gunstig dus we klaagden niet. Halverwege
het havenkanaal in Duinkerken Kartoffelen
marlr weer eens gestart en vrolijk naar de
meldsteiger getuft.
Met een frivole zwaai langszij, Joke staat
klaar om een lijntje over een bolder te
mikken. Half Frankrijk kijkt toe. Eventjes
inzijn achteruit. Kartoffel maakt een
geluid als een papatsnijmachine, de mast
trilt bijna overboord en afstoppen hoh
maàÍ. Nou ja, toch wel, omdat Joke het
hjntje goed heeft gemikt en we zonder veel
vaart langs de steiger komen. Heel
voorzichtig varen we naar de ons
toegewezen box, met het idee dat de motor
los op de steunen moet staan en de mast
aan de wandel gaat. Naast ons liE een
visboot met een vijftal vrolijk tetterende
vissers aan boord. De ene kurk na de
andere knalde lustig over de haven. Je zou
het schip de lavende logger kunnen
noemen.
Men maakte zich zeer vrolijk over onze
bezorgdheid. Bood bierglazen met
champagne aanenvond een grote bron van
jolijt in mijn gedoe de oorzaak van de
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panne te achterhalen. Niet in het minst
door mijn pogingen om naar de saildrive te
kijken. Ik kan dan ook niet duiken en zou
ook om rnezelf lachen, denk ik. Maar toen
even niet.. ...

Maar dan komt het. Joke - mijn ega - leent
een duikbril van de overburen. Laat mij
een touw onder de boot door spannen. (dat
kan ik wel, dus dan wordt ik weer ijverig)
Trekt zich als een volleerd parelvisser
langs dat touw omlaag en weet na zes maal
kopje onder en op adem komen, met het
keukenmes aan een touwtje om de pols,
onze klapschroefvan een visnet te
bevrijden. Dit alles onder grote
belangstelling van onze
champagnedrinkers. Pas als het visnet met
een triomfantelijke zwaai aan boord komt
en wij de heren pëcheurs hartelijk danken
voor alle klerezooi die in het water wordt
gemikt, mompelt men dat Marie met het
eten wacht en binnen een oÍnmezien waren
de heren vertokken. Een eenzame
champagnefles dobbert nog wat na tussen
de olie in de haven.

En wij. Jaha wij hebben ons ook maaï op
de champagne geworpen. Had ze verdiend
toch? En ik ben niet te beroerd om mee te
doen. En, dat is waar. 'We 

hebben de
duikbril van de kinderen maar uit het
afgesehreven speelgoed gevist. Je weet
maar nooit. Misschien moet Joke nog eens
duiken

Kees Meijer
a/b Stella Maris

DE SCHIPBREUK BIJ KATWIJK

"Voor de duinen bij Katwijk verkeerde
een schip in nood. In de zware storm waren
de masten geknapt en woeien de zeilen in
repen aan de ra's. Stuurloos dreefhet schip
naar de kust.
De Katwijkers, die op het strand te hoop waren
gelopen, luisterden zwijgend naar de
wanhoopskreten van het scheepsvolk.

Een paar vissers aarzelde niet langer en

sleepten de reddingboot het duin af. Bijna
hadden ze de kolkende branding bereikt, toen
de burgemeester in galop kwam aanrijden, en
riep:"laat verzuipen, die schuit! De pest is aan

boord!".
Een tijdlang stonden de mannen als verlamd.
Toen wakkerde de storm aan tot een orkaan.
Huizenhoge golven wierpen het schip op een
zandbank. Het kraakte in zijn gebinten en sloeg
uit elkaar.
De Katwijkers zagen het schip voor hun ogen
met man en muis vergaan.
Sindsdien is de plaats, waar men toen uit vrees
voor de pest de boot niet uit wilde zetten, een

onheilsplek.

Van geslacht op geslacht hebben Katwijkers
daar, ten Noorden van de Watering, bij nacht
en ontij kreten van mensen in doodsnood
gehoord. Wie dan de zee intuurt, ziet donkere
gedaanten vergeefs worstelen met de golven.
Maar soms herhaalt ziehhet drama ook bij
helder weer. Dat weet iedereen in Katwijk dat
er een zsvare storm op til is".

Kees Meijer

OEREND H,A.RI)

Sindsjaar en dag krijg ik hetjaarverslag
van de Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij in de bus. Dat komt
omdat ik jaarlijks - als een soort aflaat -
een bedragie ter ondersteuning aaut deze
mooie organisatie overmaak. In dat
jaarverslag wordt dan in geuren en kleuren
beschreven hoe echte mannen in stoere
overlevingspakken ar geloze zeilertjes,
maar ook beroepsvaarders uit de woeste
kaken van de waterwolf hebben gered.
Tegen beter weten in verslind ik die
verhalen gretig. Dat moet ik niet doerl
want vervolgens lig ik een hele nacht te
woelen en denk aan al die keren dat wij in
ons nietige notedopje wel erg eenzaam
tussen al die hoge golven worstelden. Op
die momenten overweeg je het zeegat nooit
meer uit te varen en voortaan een
vakantiehuisje op de Veluwe te huren.
Daar loop je volgens mij de minste risico
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dat stroom en wind je bedoelingen stoven letterlijk tussen de pieren door.
doorkruisen en je vakantieplannen een Snelle motorboten van het type strijkijzer
andere richting uitstuwen dan je zelf had leken stil te liggen. Strandhuisjes
bedacht. veranderden in minuscule stipjes: als een
Maar ja, het avontuur lokt en - zoals Fi6 vlogen we over de golfloze zee. In no
gezegd - je stort een bijdrage en hoopt de time waren we terug in de haven, waar we
KNRM nooit nodig te hebben. wisselden. Met een "slakkegangetje"

TESTAMENT ;Ë:ïffffiiij:ffi'.?#ïi:::i*
Op een mooie zaterdag ben ik een middag lastige horzel rondjes om Jansje draaide.
te gast geweest bij de KNRM in IJmuiden. De zee was vlak, de zon scheen en een
G6éà6f, was dat! lichte koelte streelde onze wangen. Veel te
Eerst natuurlijk een filmpje met alle snel waren we weer terug bij het
ellende uit het jaarverslag, zodat ik blij was reddingsstation. Van mij, en ik denk vele
net terug te zijn van vakantie. Vervolgens anderen, had het nog uren mogen duren.
een verhaal van de adjunct-direeteur, Zelfs had ik het dan wel zonder de
waarin wij werden opgewekt vooral slibtongetjes na afloop willen doen.
donateur ofivel redder aan de wal te
worden. Ook is het mogelijk de AIs u ook eens mee wilt varen in deze
maatschappij in uw testament te gedenken. "super-kermisattraetie", dan kan dat
Als het bedrag dan voldoende hoog is" worden geregeld als ik voldoende
wordt er een boot naar u of uw dierbaren deelnemers bij elkaar krijg. Bent u in
vernoemd. Tegen schenkingen van prineipe geïnteresseerd, laat dit dan s.v.p.
bedrijven maakt de Maatschappij eveneens aan de redactie weten. Bij voldoende
geenbezwaar, zoals u zult begrijpen. belangstelling onderneem ik actie.
Daarnakwam waarom het, althans mij, U hoort nog.
allemaal om begonnen was: we gingen
varen. De groep werd in tweeën gedeeld. Kees Meijer a/b Stella Maris (max.7
De ene groep op Jansje Baart, een knoop)
reddingboot van een ouder type, die op
andere dagen in Lemmer is gestationeerd.
De andere groep mocht op de Christien,
een snelle boot van het type Valentijn, van
aluminium met rubbertubes. Ik mocht eerst
in de Christien en later werd er gewisseld..
Met een 'rustig' gangetje yanzo'n 15
knoop per uur voeren we de haven uit. Dat
is 15 x een zeemijl van ruim 1850 meter is
bijna 30 kilometer per uur. Ter
vergelijking, een beetje zeilboot van een
meter of 10 loopt metT knoop al als een
speer.

DE KAJUIT IN
Vervolgens moesten we allemaal de kajuit
in, die hermetisch werd afgesloten. De
temperatuur binnen liep op naar de dertig
en de snelheid ook, maar dan in knopen.
De boeg ging omhoog, in het vacuËm van
het kielzog vormde zich een mist en we
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