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VAN DE

REDACTIE.

Za aarr het begin van de zomer en aan
het eind van de lste helft zangseizoen
2006ligt ie dan weer in de schappen,
jullie eigen orgaan "De Scheepspost".
Zoals beioofd in het vorige nummer is
het exterieur onder handen genomen
en ook het interieur is verder ge-

restt,led. In de afgeloPen weken
hei:ben we afscheid genomen van Ben
die nu ergens op deze aardkloot
rondzwerft (weet iemand waar die
zit?). Ben, natuurlijk vanaf deze plaats
trrartelijk dank voor je inzet r.an de
afgelopen jaren en we hopen r-lat je met
veel mooie verhalen terugkomt. De
reclactie is in het voorjaar uitgebreid
rnet Feet die de vormgerring gaat doen.
We hopen in september weer met een
herfsteditie te komen en hier alr,ast ee*
tip rzan de sluier opgelicht. i* de
rrclgel-rrie uitgarre het rrerrrolg op: de
ïour iir: F;:ance, het ri:isverslag van

.!ack rnet zijn Doerak, een rrerhaal over
kokkels en een intervier.t, met een van
cie "echte" zeemannen van Rumor.
Hopelijk komen jullie de zon-rer eloor
rnet cleze 76 pagrna's leesr.oor die bij
elkaar zlin gezctcht en verzonnen cloor
ju1lie aller reclactie: René, Cees, Gijs en
Peet. Rest ons nog om eenieder een
prettige rrakantie toe te r.t,ensen. "...i

Als er mensen zijn clie kopijr,r.illen
inlevcren, graag rróór 1 september en
een vriendelijk verzoek om alle kopij
zor.eel mogelijk als piatte tekst aan te
levereit, dus geen moeilijke alinea
opmaak ctc. Kopij ook liefst digitaal
aarder.eren op CD of zenden aan het
redactie c-mail adrcs:

|eerl .tltr,lr,t't{Ct'fta CaSema. nl

Pagrrra I

Voorpagina: Clipper "Cutty Sark" in
het museumdok te Greenwich, Londen

Inhoud

Voorwoord
Interview Tjerk
In de kijker
Sponsorboodschap/
nieuwe woorden Ieren
Tour de France
Mop & Recept
Kaapvaart
Agenda/Bie Daip
Muziekcommissie/
Rumor di Polski

Pag. 1.

pag. 2
pag. 4

pag. 6

?a8. 7

pag.12
pag.13
pag.15

pag-1.6

"De Scheepspost" is een @ uitgave
van zeemanskoor Rumor di Mare te
Leiden.
E-mail redactie:
peetvanderwerf@casema.nl

Rumor di Mare boekingen en P.R.:
Frits van der N{ark
07't-5224308
E-mail fvanderrnark@plante.nl

Verdere informatie:
w.w'w.rumordimare.nl
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u[rVe ookeenK lees [ied'
Hillegom - De Hillegomse Roulette is een wekelijkse rubriek, waarin
iemand die in Hillegom woont of werkt aan het woord is. Vorige week was
dat Ben Koppert. ZTin vraag aarr Tierk Visser wasr waaÍom die in twee
shantykoren zrngt.

Tjerk Visser (75) is in Bolsward geboren
en pas op latere leeftijd naar het westen
gekomen. Strand en zee trokken hem.
Hij had een aantal jaren een hotel in
Noordwijk.

Waarom zit je bij ruee Shantykoren ?

'Omciat ik moeiliik kiezen korr, clenk ik. lk heb mecr clinsen in tr,r'eeën, hvee motors
biivoorbeeid. ik zins al sinds miin ionsenstiid síaas en ik soeel accorcleon. Bii het
zeemanskoor Rumor di Mare in Leíderi ben i('al b'en iaar cí acJrt zanser en sblist.
BeEin 2005 uerd er ook in De lilk een zeemalskooroosericirl. Dai r,r'aslekkcrdichtbii.
Maal ik mocltt eerst niet meedoen, omdat ik seerr Zilker'ben" [. soeei accordeon. zei i(.
warrt ik,.jacirt; dan willen r,e rrle wel.'C daài hebben we er al iie. 'an". rei [an van
Berkel. t*Jiteinrleliik r.r'erd ik toch sebeld clar ik mocht komerr. Het rs eer: st,welclis sezeiiig
(oor, hct is net o[ ik er viiÉtig brciers en neven bii hei;. We hetrlrcn ook ineescetaa'n'bii hei
Carnar'"1.

Speeí je aE lang accordeoru?

'lk krces les op miin achltiende. Ik ben iarenlanq accordeonisL s.eweest van de
Bolswarilér Skots Ploech.. een dalssroep in Fries kosruurn. We ginsi'n rraar Portusal
Engeland, Denemarken en de Fra,nse Riviera voor dernonstrabies. Dai'n'és erg [r,uk.

Trekken speciaal zeemanskoren ie aan7
'Ja, war-tt ik kom uit een zeemansfamilie. Miin broer was zeerrran en allebei miin srootvaders
Ii"fk ep Tiip walgn Noor§zeqvisser. F,fri van mijn gloo-tvaders. gurg op fiadrdingse ep

l, wallt lK Kom urt een zeefiulnsrarTlllle. .tvtlm Droer was zeelTlan en a_lleDel rrurn groowaders
erk en Tiip waren Noordzeevisser. Eeri van miin grootvaders sins oo Vlaàdinsse en
uitse l,oggers vilf mqanflgn lang op lugf.ryqlgst.'Pake (opa)'en'èen.oom.r,qargl. ogkDuitse

zeehondeniàgers.'Dat had ie toer
niet e1r. Je hoildtals zeerrnul geen

aanden lans op harinsvanest.'Pake (ooa)'en'èen oom waréh ook
had ie toen' hos. ZelÍ heb ik'nooit sevàen.'maar achteraf vind ik dat
:errrur seen sociàal Ieven over. Het inuzikàle zit in de familie. Miinniet eJg.Je hoirdtals zeemahgeen sociàal le;ve4 over. Héj-rïruztkàle -ztt in aè Íàmitie MiF

moeder kon eoed zrnsen en orrrr van moederskant speelde oo bruiloften h-ek-harmonicà.
Tot ze haar rhan leerde kennen, want die was van de zwarte kousenkerk en toen mocht ze
moedei kon eoed zrnsen en orrrr van moederskant speelde oo bruiloften h-ek-harmonicb.
Tot ze haar rhan leerde kennen, want die was van de zwarte kousenkerk en toen mocht ze
dat niet meer.

Zirug je aok {wxdey repertaire?

Lierlies van vroeser met Eiserr Wiis. Bii rlai koor ben ik al vanaf t{e oprichtins. Hei is een leuk
koor'en ik ga cr mct veel plczier heen. We zijn ntt't lB marurerr op I25 ledr,n.'lk spcel rJaar ook
accorrlc(rn rh ik hen de hain il het Iied varr \\'it,r'irrgen.
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Wat zing je bij Rumor di Mare?

Parq zingen we oo! Fqarse-ep Poolse zeema4sliederen en zelfs een Konsolees roeierslied.
Dan komt iemand die de taal kent-ons de qoede uiEpraak leien. I]i zinsïi zetÍ een b;at
Friese.liedere4. De ui§orp* is verkeerd, zé\ iemandfià-een ui§iiirtiiít Ë,2eï-ik, ti'sbïöt<
het Fries van Dongeradeel. Daar hebben Ze een-àfrerè-uiÈpraak'.

HeufrDe Zilk andere liederen?

]Qrar zjjn frgt meestal Nederlandse nuÍuners. Het kleine café asn de Haoen en Ketelbinkie
bifvoorbeeld. El we zijn bezig met De aerzonken stad. Dàt saat over de seesten van
ve.rdronke3r, schippers. Wie zoil er nlee naar Wieringen apren Zingt het shantïkoor in DeZilk ook. Maar daar is een andgr dg haat, want'àan hem kari'ik niet tipóbn. Hii namhet een.keer van me over en hii deed nét zó góed, àài ik-ïóirAïaï-lïii-Ëet'Ir-àËt
blilven doen'.

Zijn er ook uitztoeringen?

'Met §hantykoqr O9 Ziik z-liiln we dat nog aan het o.Éouwen. We bestaan nog pas eenlvret )nantyKoor 11s /..tlK z:tJn wq clat nog aan het opbouwen. We bestaan nog Das een
!111.-ygpt 11ej,,het LeÍdse koor doen we aan van alles mee. we vosrel op qen'k]ipperlaal. ryLcLdL- rrrer rreL Letuse KUor Ltoen we aan van alles mee. We voeren o
mee met de sail en we zongen ook aan boord. Toen we naast dat poolse

)Der
Darmee met de 5a1l en we zongen ook aan boord. Toen we naast dat Poolse'schin de'Dar

Mlod?iezy.voeren 4onsell ry,e een Ppolq lied.pai vondeídiè fiènsén;àn Ëtrd tíö
leuk. We 2insen ook o6 de ShantJ
der op de Rótterdamse en Dordst
is vaak een half uurtie zingen op
het een poaium en dàn Aö6i;aa?
het yolgende. ln Rotterdam heb
ie zelfs zes podia. Daar kriigen wetrouwens een erg goede
verzorgSng'"

WÍÍ*rï'oertoire aind ie het

'Dat in De Zilk. Ik heb in Leiden
wat moeite de Franse teksten te
onthouden. Ik ben daar oo een na
de oudste zanseÍ. Toen ik 75
werd waren hei Leidse en het
Zilker koor samen in De Zitk en
hebben ze allebei voor me gezon-
gen'.

AÍb. rechts

f)onr van Tjerk

Heb je nog meer interesses?

'Sche;:en. B hgh hier dgrtig mode]scheepies staan. De Victory van adrniraal Nelson.
e^ex Fnes.sKutsle/ een l(aWvlyke_r b,omschurt en een Schevenines schip biivoorbeeld.
Alle-maal bestaande schepen. Verdqr hangt miin heie huis íöl méÈ miïn-èól]ecfiesdrilderilep tggelties en àndere.zaken" dG te rriakèÀ heËËó; mót ÏËàöbïï*iö?ïàzee. lK wll cle scheeples,etgenltlk nalaten aan een mureurrr, maar ze worden er
ptrpÉS?S;5fl""B,tjus dat'is niet zo eenvoudiÀ. Vó&-N;órd;1lk-Àài.éiió.iàó
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Banana Boat Song

Titel:
Taal:
Soort:
Traditioneel: ja (Day-O)
Schriiver/componist:

Voorzan g/samenzang : v o or zar.g

Omschrijving tekst en eventuele
vertaling:

Het gaat oaer de doku;erkers af stuwadors
die de zíoare bananentrossen {trossefl aart
zes, zet,en, scht aoet langi *1t hun hoofil
naar de schepen brackten.
Aan het eind uan de nacht roept de
stuzuador de 'teller' {taÍÍu xaan} oy om'ket
raantsl tyassem b$fi$'s'ée'§e iÈ*t §til geËaderc
'heeft 

te teÍÍen, zadst lif turar §mis ítare

9fl4fi,

Achtergrond & verklaring

"Day-O" is een traditioneel r,verklied
afkomstig van ]amaica. Via namen als
"Day Dah Light" en "Banana Loaders
Song" werd het "Banana Boat Song".
"The Banana Boat Song" is rt,aarschijnlijk
het bekenste nunrmer van Fiarrv
Bellafonte. Ht'I arrans.enrerrI r'an zijn
versie is van Irving Burgie en u,ercl rn7957
een hit.
Burgie vertelde op 81 jarige ieeftijcl (2005)
dat de h'aditionele versie iangzarner r,r,as

en een kaim (steadier),'non colyltso'ritme
had. Het r,r,erd imrrrers gezongen door de
bananenbootwerkers elie de zlr/aïe trossen
van de vrachtr,r,agel-Is naar de schepen
sjouwclen.

Banana Boat Song (Day-O)
Engels
scheepsladerslied

I'agina -:i

In de "kiiker"
In de kijker is een rubriek waaÍin wordt teruggekeken naar de herkomst en het
ontstaan van de liederen die door Rumor di Mare gezongen worden enze z1n

'her'ontdekt door Nanko, Jack en Frits.
=0=

South Australia

Titel:
Taal:
Soort:

South Australia
Engels
Kaapstander en
pompshanty

Traditioneel: ja
Schriiverlcompp4ist:

Voorzanglsam_enzan g: vootzan g

O4rschriiving tekst en ev.entuele
vertali4g:

Versie zoals door Captain Jesse Schaffer
gezongen

Achtererond & verklarius

Waarschijnlijk aÍkomstig van de Britse
emigrantenschepen die op Melboume en
Sydney voeren en hun honderden
kolonisten met heimwee de halve wereld
over vervoerden naar minder druk bevolkte
landen onder het Zuiderkruis.

Ook ciit bekende tr{umor cle Mare lid rt ist
zichzelÍ in cle kijker Le lt erken.



En altijd

Titel:

TaaI:
Soort:

komen er Schepen

En altijd komen er
Schepen

Ned.
oneigenlijk

Traditioneel:
Schriiverlconlponist: Jan Vogel/

Anton Beuving
Voorzang/samenzang: voorzang

Omschriiving tekst en eventuele
vertaling:

Achtergrond & verklaring
De ex-zeeman Anton Beuving is als
tekstschrijver het meest bekend van het
lied, Ketelbinkie. lH.lj sehreef En altijd
komen er schepen oorspronkelijk in de ik-
vorn, dus voor een vrouwelijke vertolker
(1e48).

Oud gezegde
Traneru aan arouTDen, 't hinken aan
honilen, in de oostwind iluren geen drie
dagen"
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Taal:
Soort:

Ja Stawiam

Titel: Ja Stawiam

Pools
Oneigenlijk

Traditioneel: nee
Schriiver/componist: A. Nieznany,
muziek traditioneel

Voorzang/samenzang: voorzan g

Omschriiving tekst en eventuele
vertaling:

Poolse shanty van ongeveer 30 jaar oud.
De vertaling yan het eerste couplet is:
Of ik geld heb, of geen cent op zsk, ik
trakteer!
Of het meezit of tegenzit, ik trakteer!
Af ik tien maten heb, af twee, of ik zin in
rum heb of honing, ik trukteer!
Of ik geld heb, of geen cent op zak, ík
trakteer!

Achtergrond & verklaring

Ja stawiam heeft twee betekenissen: hijs
de zeilen en ik trakteer. Oppassen dus met
ja stawiam in een kroeg!



Tegelzetbedrijf }aap v.d. Broek.

Muziek tijdens het werken aan je huis kan leuk
zijn en zeker als de tegels gezet worden door

onze sponsor ]aap van der Broek.
Hij houdt van shantyliedjes en speciaal van ons

koor Rumor di Mare.
Dus zoek je een tegelzetter met een zeemanshart
ga dan naar tegelzetbedrijf |aap van der Broe§

Maria Rutgersweg L01 in Leiden.
Telefoon 5768158 of 06 17L00810.

In auguslus tlekt ons zeemanskoor noordwaarts om deel te nemen aan het Internationaal
Shanty Festival "Bie Daip" in Appingedam. Om niet voor ]an met de korte achternaam te
staan kunnen \4/e ons alvast wat Groningse taal meester maken zodat r,r,e niet van honger en
dorst omkomen en we ook de weg naar huis kunnen vrap en als r.n,e verclwaien. We beginnen
natuurlijk met de naam van het festivai
Bie Daip n,at "bij hei cíiep"betekend. Waarschijnli;ik wordt hier het Winschoter Diep bedoeld
(althans medegedeeid door onze Groningse t-orrespondent).

Aanbeveiea! - i€l;o t t i itt tlit í i !

Aanklamper - nt i r iti tt r! jt ti

Àanpakker.: toiti{ttttíctt
-dardappel - tcilb!,tt
Achterop - íu 't ticltturi;
Appingedair: - rinrriri

Bangerik - btit t i q :t ! t i t Í1, ;'

Barbecuen - lil, dttini ut ioeit

lied - kn:ie»tnt
Bedelen - stltotttrtie rr

Bevuilen - be slitttt,nt
Castreren - lrtbbtti
Cent - sili
Chaos * lttol I t rl;i oonl ïc r
Cognac - /i,,lriÀ'

Dieí - dníf
Dij - bil
Dikkerd - tlttitcril
Dokter - Àirrrli

Doodziek - Lietrr-lik
Doorgaan - deurgortrt

Dorpeling lor15stcr

Dronken - ntisktottnnr

Eigenwijs - aisr'r ilJies
Endeldarm - pLtktllttlt nt

lluiten - Jlartitur
dlasÍ - t r tt tttnt t h t t :t r
Cekonke I - Aottlitl.titt:lt
Celagkamer - 

.j 
nt I ttiL, rt tí d

()eld - Lloctnkruttd
Ceslachtsdeel - 

_l 
t, t t r íl i c

Colf - hoar

Croezelig - !or./i,!

Elarneren - l;ltttfunr
Heupfles - ltlntlots
lloefilzer - l)&'t'i{':e ï
llorloge - !nllo:ít:
Flutspot slutrpstainu
Inpikken - iitctt,itt
Inspannen - tiiksalit

Jan Salie - uicll«ttttoíibak

Jenever - sclricrz
Kiespiyn - kotsktl!eu
Kleding - klnnicroozíc
Koffie - koaaic

Kroeg - kr-olrg

Kruik - lirocli
Krullebol - docslioyt

Landloper - /oe:c&os

Laveren - ki.tttient
Lied - lnld
Li;'zijde - scItot,Iknottt

Maagzuur - :e t tb r0 t1d! n

Makreel - ntckrttil
Middelvinger - ILtatrge Innitet
Navel - na,t,r'l
Nood - À'ric1z'r

Nors - /i/ocÍt,rg
Oliebol - ett!tckotrli
Onfatsoenlijk - scl ton t t t.on t tt

Ontbijt - broodatt tt

Oplettend - tttítroog
Ouwehoer -.flepsf i1l«'r

Penis - Ttittlroo.tt
Piano - 1;iortlro
Pissen rrih'gcn

Prikkelciraad - st i e l*' lt Li i e r
Puntbroodje - golle clie
Rietpluir* - ncíi1t[0,:s
Rode biei - i-ohaif

Roer - rorlrr-

Ruzie - gabarcLtíc{

Ruziezoeker - li i bbcl st t oc t

Scheepvaart - s clti pltcrd e ri i
Schelmenstreek - poe petrck
Schooier - sc/roll
Schunnig - sclnnrno
T-shirt - trronrupl *' n i d

Terugreis - toct'rotu rois

Tsalk - llrrnlk
Uithoek - octltonr

Uw - joerr

Vechtpartii - sl oogt rí 
1

Verplichting - t rr o t r lio Ltork

Ven,eling - t it'y.l, l:i u rt L: gltn i d

Weggaan - öfsnkl;tdrtttíe nr
Werkdag - ionrrtldng
Wittebroodj e - .-.loetlr'

Wrak - rikkcrnk
Xantippe - Sottlippe
Zat (moe) - bok-<lnf

Zeeman - ,0t1t (ltsnttlii

Zoenen - LloctlcbtlJir-'tr

Zwijgen - siir.csL'//
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Wat vooraf Sng.
In het vorige numlner hebben we kunnen lezen
hoeJack rrretz'nDoerak aaÍt"zr1Ír" Tour de
France begon en door Nederland aÍzakte
richting zuiden. Deze episode beslaat een deel
van zijn belevenissen door België. Wat zalie nu
weer voor avonturen meemaken?

BELGTË DOOR, I{AAR CHARLEVILLE MEZIÈRES.

In de laatste Scheepspost werd het traject van Meppel naar Maastricht beschreven. We gaan
nu Belgie in, op weg naar Frankrijk

Zandag12 iuni varen om bij tienen het Bassin uit richting België. We zljnvrij snel bij
de grote sluis Lanave in België, met een ver'al van bijna t2 rràt"..

Et ziin 3 sluizen, 1 grote en 2 kieine. Ik vaar achter een rondrraartboot aan clie naar de
meest rechtse sluis r aalt r,vant daar staat het iicht op groen. Langzaantvaart eÍe
rondYaartboot naar binnen en ik wil ook naar binnen, maar apeens gaat het licht op
rr:od. Met de auto heb je eerst nog oranje, maar met eer"i scirip niet, Jus ik stop. DaÀr
Iig je rtran'De rnarifcon moet uitkomst brengen, en ik zei ile ir:arifoon op kanaal 18.
Eerst rlaar in het Nederlanrls, want Frans is toch r.r,el mc;eiiijk en zekeivoor t-1e eerste
keer" Ceen antwoorcl. Dan in het Frans, want je zit in ile Voer"streek cn daar wil men
Frans spreken en misschien zit er wel farnilie van Fïappari -i:anr-la.ag achter de
knoppen. Bonjour éc1use Lanaye, ici plaisancier Flylàn. -[e l,ourlrais-passer I 'éciuse.
Pas c1e response. Nog eens in het Frans, dan weer Neclerlancls . I{esponse s'il vout
plait' Geen antwoord, Merdel Kanaal 10 dan, ook geen succes. Geen enkele andere
boot in de buurt die weliicht opgemerkt wordt door e1e sluisn acl:rters elie hoog en
clroog op zeker 20 meter in hun hok zitten. Er is een laticler en ik vraag aan Dick en
Ton r'r'ie er omhoog wil klimmen. Ton heeft hoogter,.rees en Dick een beetje en cle
schipper die moet aan boord blijven vind ik. Dick klimt dapper omhoog en komt na
verloop van tijd terug met de meclecleling dat we cle mcest linkse sluis moeten
hebben, cle grote met de drijvencle bolders. Hij hacl ook geïnformeerd w.aarom rje
sluis vool ons op rood sprong. Die sluis werkt niet op zànelag. Maar elie
ronelr'aartboot dan? Dat is een uitzonclering. Dick spreekt goócl Frans r.tzant hij heeft
jaren in Belgie gewerkt. Zo gaat dat altijd in België, zegt hii. Xets mag niet, maar er
ziin uitzotrderingen. Iets moet, maar soms ook niet, a1s je de itreg kent . En r1e oproep
via e1e marifoon clan? Niets gehoord. We rraLen dc boot de sluislrr en kijken teg"n een
mlrur r.an beton. Ik voel me eÍg klein.

F{et schutten gaat prima met elie drijrzende bolelers. We zijn bor.er: inet nog tlvee
anelere -schePen en r,r''achten tot de sluisdeur opengaat, rrlaa]" clie gaat niet open" F{et

Pagina 7
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raampie van het sluiswachterhuis gaat open en in gebroken Netierlanrls u'ordt
geÍoepen: "Vlakkebrief, papierenl Ik wist dat ik vaargeld moest Lretalerr bij
binnenkomst in België, en dat was dus hier. Ik klim de trap op'r en geet aan één van de
twee mannen mijn papieren en die gaat achter de computer r-an a1les invoeren. Ik
krijg een document in tweevoud mee, en ik moet betalen: un Euro cinq, voor het
gehele traject tot aan de Franse grens. De Elfsluizentocht kan beginr-ren.

Anderiralf uur nodig om te schutten.
We gaan op weg naar Hoei. Het
Albertkanaal is saai en lelijk. Wat
opvalt, zijn de borden aan de kant die
aangeven dat het verboden is te
ankeren en het bilzondere aan de
albeelding is dat het anker is afgebeeld
met de vloeien naar boven. Weilicht is
het bedoeld voor luchtschepen. Tegen
3 uur liggen we aan de kade van Luik,
waar het markt is. De meeste
kraampjes ztjn aan het sluiten, maar
we kunnen nog 3 heerlijke broodjes
met zuurkooi en w,orst bemachtigen.
De eigenaar van ele zuurkooitent
maakt een praatie met onsr h/aaÍ -we

vandaan komen en waaÍ rt.e naar toe
gaan. Dcor de goifslag r,an de snel
voorbijvarende vrachtscl-iepen, lig je
<-iaar ;riet echt rustig en \,\,e nemcn
spoedig afscheid en vaÍefi rlcor naar
Hoei ofter,r,el F{u-v in het Frans.
Volgens de theoretische berekeningen
rzan het aantal draaiuren maal het
verbruik per uur, komt de bodem van
de tank in zicht. Dat wil zeggen nog
een liter o[ 2A/ 30. Onderweg was alles
dicht op zondag, maaÍ Hoei halen we
wel en daar is rrolgens c1e almanak een
tankstation. Nou rnooi niet, blijkt later
als r.t e in de jachthaven van Hoei
liggen en navraag doen bij de uitbater
van het clubhuis. De eerstvolgerrcle
mogelijkheid is Namen en clat halen
we niet zonder te tanken. Nou ja,
morgen is er weer een dag, I-ret is al
over zessen en c1e fles is nog niet op
tafel geweest. De muziek gaat aan en
we genieten \ian de ar,onci. Het eten is
in Maastricht al ingckochi en Dick

bereidt cassoulet. Smullenl Na de
afi.t as naar het centrum van Hul,' dat
ruim 2 kilometer verder 1igt. We
nemen één fiets mee. Een prachtig
stadje is Huy met een mooie Grancl
Place en uiteraard Belgisch bier. is ir-e
terugkomen bij de haven is het l',ek
dicht en het bijbehorends 6lubggl-,r..rrr
donker. Dan klimmen \\-e or er h.:l'Lek
dat gelukkig niet van punter, is
voorzien en de fiets rr-ort1t trok rr-, Èr 1',€i

hek getakeld. Eén zit bor-eir oir i-1.'i hek
en pakt i1e fiets aarl en geeit .1ie .-itrt r
aan degene die a1 binnen staat. Tt iie:
en douche zijn r-riet meel bereiklraar.- -r'.

het clubgebourv, maar r.r.e hebber, zEl,
alles aan boorr-1, tius zo'n Íamp is .j-a:

niet.

&,{aandag 13 jumi" S/e vertlekk-ei=i i.rir-, 9

uur uit het haventje r-ai-r Firir e:-L leggen
na een paar hr:nderd meier aar-r

l-;akboord aan om te tanken .N4et de
jerrycan halen -"^",e 3 r 10 liter en cÍat is
voldoende om Narnen te halen. Coeri-

dat we een heveltje hebben
mee5lenolnen, anders is het toch lastig
zoniet onmogeiijk om zonder morsen
de diesel naar binnen te werkerr. We
varen 2 kilometer verder en leggcn na

de brug aan stuurboord aan on-i

inkopen te doen. Ontbijt hebben rle
nog niet gehad en bij de brug rs een
Carrefour \vaar r,r.e inkopen rloen rroor
cle ciag en heerlijke pain au chocolat en
croissants voor het or-rtbijt. Ik laat
tevens bi,! rle Carrefour resen,esleutels
aanmaken rroor het schip, want clie

had ik nog niet en mijn ervaring is ,-i...:
je aitijd sleutels veriiest als je geeir
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Íeservesleutels hebt. De bediening van
de sluizen die we tegenkomen gaat
vlot en trouw stap ik telkens van boord
om een stempel te halen in het
kantoortje van de sluiswachter. Tussen
de middag ieggen we aan in de port de
plaisance de Beez een kilometer of 6
voor Namen. Wat een mooie locatie en
een vriendelijke havenmeester. ]e ligt
heerlijk beschut voor de golven en hebt
een prachtig uitzicht op de rotsen. Ja,
dat vergat ik nog wel te schrijven, de
Maas is hier al prachtig mooi
geworden. Onvergelijkbaar met het
stuk tot aan Huy. We blijven hier
alleen een uurtje om heerlijk in het

zonnetje op de steiger te eten. Pas de
problème zegt de havenmeester.
Klaptafel en stoelen worden van boord
gehaald en we genieten en ik besluit
dat op mijn terugtocht te zijner tijd dit
een overnachtingplaats wordt. Na de
lunch varen we de Maas weer op
richting Namen en vlak na de kruising
met La Sambre is aan bakboord de Port
de plaisance de ]ambes. Het is 15.30
uur en we liggen hier ook mooi, zo
tegenover de Citadel de Namur. We
gaan de stad in en drinken een biertje
op één van de mooie pleinen van
Namen. Een gezellige stad.

Het is dinsdag 141uni en het weer is prachtig.

We douchen in een prima rroorziening, ontbijten, afrekenen en tanken in deze haven.
We hebben er 52 draaiuren opzitten en de pomp slaat af bij 1401iter. In Meppel zijn
'are vol weggevaren, hebben in Huy nog 30 liter met jerrycans er ingegooid , dus het
verbruik ilgt tegen de 3,5 liter per draaiuur. Dat valt me mee. Jammer dat er niet
meer in gaat dan 200 liter, w-ant 60 cent de liter is niet duur. Bij de gÍens straks nog
maar eens bijvutrien. De Maas warr-1t nu echt heel mooi. We zien onderw-eg een
prachtig kasteeitje aan het water iiggen en nemen een foto vanaf het schip met op cle
voorgrond het rrlaggetje rran Prc Aqua. I{eel bijzonder is de tuin van een leuk
landhuis waarin een heuse i;oot ligi elat als zwembad gebruik wordt. De brug van de
boot is tot cluikpiank omgebouwd en bovenop cle piank staat een beeld van een man
met een r.errekijker. Wel iastig als je wiit springen om telkens die vent opzij te
duwen, maar het kan ook zijn dat men er niet van afspringt ornclat het te ondiep is.
We rt etet-l het niet en er niemancl aanr.n,ezig aan wie het kunnen vragen. Het varen
gaat heerlijk, compleet cabrio, het rlak is er af. Dat is toch wel heel prettig. Binnen
enkeie uren zijn w'e in Dinairt en gaan L'rakboord uit om aan te leggen. Aan
stuurlroortlzijde liggen ook een paar boten, maar die zouden er illegaal liggen had ik
ergens geiezen. Speciaal voor Nederlanders denk ik, clie voor niks willen liggen.

,{1s later ele harrenmeesteres iangs komt om af te rekenen, inÍormeer ik emaar. Je
kunt ook aan de overkant liggen, maar er is geen stroom of wate.r en betaalt daarom
iets rninder. We liggen langs cle kade \ iaar redelijk veel auto's langs rijden rond de
spits en cle capitainerie rr"let de sanitaire r.oorzieningen ligt aan de overkant, precies
ciaar r,t,aar de schepen liggen \^raarvan ik dacht dat die daar uit zuinigheiel lagen.

Je ligt daar beter. iret is rustiger. vlakbij het sanitair. maar de zon is 's avonds eerder
weg en zo is het altijd u,at bii een ligplaats" We liggen nu vlakbij het eafë LeÍ-fe en
clrinken daar I-effe. De maaltif d vanavoncl is spaghetti à la Bolognese. We hebben tiid

I'.igina 9



genoeg vandaag en het achterdek wordt geschuurd en in de Owatrol gezet en in de
grondverf. "s avonds lopen we naar de andere kant waar ook een Doerak ligt en
zowaaÍ lid van de Doerakclub. Het is de Vrouwe Heintje, een mooie 950 AK en de
schippersvrouw of de vrouw van de schipper roept gekscherend tegen ons als we
gedag zeggerr: "Ik praat niet tegen jullie" . Waarom niet? " Toen jullie vanmiddag
kwamen aanvareÍr, lagen we er al en we zwaaidenvolop naar jullie, rrtaar jullie
reageerden niet." Zeker te hoog in de bol vanwege de cabrio. Ik had niets gezien en
al spoedig was het ijs gebroken en hebben we gezellig gepraat. De volgende morgen
bij ons vertrek heb ik de admiraalsgroet gebracht aan de Vrouwe Heintje en haar
bemanning.

Woensdag 15 juni"

We stempelen nog steeds bij elke sluis,
maar we komen ook schippers tegen
die het niet meer doen. Navraag bij de
sluiswachter lerrert een typisch
Belgisch antwoord: het moet wel, maar
als het niet gebeurt, doen we er niets
aan. We stempelen rustig door, ik rrind
het veel te leuk om ze a1lemaal te
hebben en stei je rzoor dat er vandaag
bij de grens net c1e meest strenge
struiswachter is van heel België en die je
terugstuurt cm aisnog een stempel van
een bepaalde siuis ie l-lalen. Het
lvaaror'l'r van rie stempels r,t ordt me
niet duidelijk ger:-raakt" Om 13.00 uur
verlaten ure niel5 andere schepen in
flottielje België" In cle eerste Franse
sluis "1es quatre cheminées" moeterr
we een vignet kopen om op de Franse
wateru,,egen te mogen varen. je hebt
de keuze uit een aantal mogelijkheden
rrariërend van een dagkaart om
bijvoorbeeld ele tunnel die een paar
kilometer -,,oorbij Gir,et ligt eens door
te varen, tot een met een jaarkaart" Ik
koop een jaarkaart orn het toch de
bedoeling om de boot in Frankrijk te
laten overr,trinteren. Dat kost € 221,90
voor een schip rnet een oppervlakte
tussen 25 en 40 m2. We krijgen een
factuur en een sticker die zichtbaar op
het raam moet m,orclen geplakt. De
f'ormaliteitcn zijn voolbij, de
certificatci-l zijn getoond erl \ /e

ontvangen een geel zendertje waarmee
we de geautomatiseerde sluizen
kunnen bedienen. Op naar Givet om
inkopen te doen. 14.00 uur.Op het
terras op het plein van Givet bestellen
we stokbrood en bier. Het is heerlijk
weer en we besluiten om in Givet te
blijven liggen. We gaan inkopen doen
en vanavond staat lamskotelet op het
menu. Na terugkeeÍ op de boot, ga ik
siapen, ik ben moe. Aan het eind rran
de middag verven r,,o,e het achterdek.
Fíet is nu lichtgrijs. We liggen iaooi in
Gir.et en cok in eleze stacl is een citadel.
Fïet is nog 80 kilometer naar
Charierriile- Mezieres" We gaan er 3
r-lagen crrer doen.

Donderdag X6 juni.

De douche gaat niet eerder open dan
09"00 uur. Een vreemde regelinpJ, 1rïaar
we benutten de tijd om stokbrooel te
halen, te ontbijten en de rtratertank te
vullen. Vrij snel na het r,erlrek uit het
leuke plaatsje Civet, komt de tunnel
tran F{am,lang 600 meter. De tunnel is
niet verlicht, dus een goede
schijnrt,erper is nodig, anders vaar je
tegen de stenen kant op. Eerst is er de
sluis die rt e bedienen met het
zencicrtje dat i,ve bij de grens hebben
ontvangen. Een paar honderd meter
rroor de sluis staat een bord waarop
aangegeven wordt dat de knop op cie

zencler moet worcien ingedrukt . AIs
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bewijs van ontvangst gaat een oranje
zwaailicht aan. A1s de sluis rzrij is, gaat
het licl-rt over van dubbel rood naar
roodf groen. De sluis loopt leeg, de
deuren gaan open en we kunnen naar
binnen. We leggen aan en ik pak de
biaur.r,e stang en achter ons sluit de
deur. A1s de sluis r.ol is, gaan cle

deuren open en daar is de tunnel.
Boordlichten aan, schijnwerper aan en
daar gaat ie. Wat een bijzondere
ervaring. Het is éénrichtingverkeer en
de scheepvaart wordt door
sluiswachters in de gaten gehouden.
We komen de tunnei uit en daar is een
wachtplaats, w'aar we inderdaacl
moeten r,.achten omdat er een spits ir-r

1igt, blijkt even iater als de cleurerr
opengaan. Wat gaat clat iangzaam. l{ei
schip is volgeiaden en ligt diep. Een
van de opvarenden loopt naar voreíl
en peiit en foetert op z'n }rans dat e1e

tirant d'eau n'ést pas ncrmai" Cndiep
begrijp ik. Het is een bijzonder
ervaring, clie sluisjes e;: l1ie lumel.
Prachtig. Tegen lur,chtijr,i ieggen we
aan in Haybes, een ieuke aanlegplaats.
We kopen stokbr*cr-l err genieten val-r
het rnooie weer. We gaan r,'erder naar
Fumav" We kunnen noE, net aanleggen
en liggen aan een kade met prachtige
oude huizen. Op de kade r,irordt
petanque gespeeld. Ik sta te kijken en

De ruzie wor:dt niet bijgeieg;c1, cle man
vertrekt en de muziek gaat w-eer op
rrolle toeren. De boze riame 5;aat
eiansen en wij betalen <:n gaan naar de
boot. Zo werd het toch nog leuk in het
ongezeilige café.

In het volgencle nummeï:_[ack mei z'n
Doerak in het land r.arr Chirac

wordt vrij snel uitgenodigd om mee te
spelen. We spelen 3 tegen 3.

Mijn medespelers zijn Rosa en Maria,
vrouwen van een jaar oÍ zeventig die
het goed kunnen. We veriiezen omdat
de tegenpartij de plaatselijke kampioen
heeft. Heerlijk om weer in Frankrijk te
zijn.We doen inkopen en voor
vanavond staat paella op het menu.
Heel lekker. 's Avonds willen we in
een café nog een biertje drinken, maar
dat valt niet mee. Franse cafés munten
niet uit door gezelligheid en na veel
omzwervingen belanden we in café
Sport, de rest is dicht om 10.00 uur.
Een ongezellig café met goed bier. Een
plaatselijke CD- draaier zit achter de
draaitafel. Er ziinnog 6 mensen. Er
wordt gedanst en wat later komt een
enigszins aangeschoten Fransman
binnen en er ontstaat ruzie. We
proberen het te volgen. Volgens ons is
het de vriend van één van dames en hij
was niet komen opdagen op een
afgesproken tijdstip. Het gaat er in
woorden hard aan toe. De kroegbaas
neernt de man mee naar buiten en
probeert de zaken te sussen.lÀ/e
nemen er nog één, want het wordt nu
wel interessant. De boze dame wordt
ook aangesproken door één van de
gasten.
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Omdat we toch naar Appingedam gaan een keer 'n Groningse mop

Ëen Drent, een Fries en een Groninger moetenbij Godkomen.
God zegt tegen de Drent:" dit is jouto land" en rttijsf nuar een stuk onaruchtbare heide en
direct als hij dnt gezegt heeft aliegt de Drent op z'n knieën en zegt:" dank u God, dank u God"
en daarna roijst God een zooi rrtater met grond ertussen aan en zegt:" Fries, dit is joutrt land"
en net als de Drent aliegt de Fries op z'n knieën en zegt:" dank u God, dank u Godu .

Daarna wijst God naar een prachtig, aruchtbaar stuk land en zegt tegen de Groninger:" dit is
jourtt land't zttnarop de Groninger rtraagt:" rtteet u dat zeker?" en God zegt:" ja" en de

Croninger oraagt:" ureet u dst heel zeker?" , God knikt roaarop de Groninger zegt :" aoan mien
lsand oaf!!!!"

:0:

Recept Whisky eend

Benodigdheden:
* 1 eend van ongeveer 5 kilo (voor 6 personen)
* 2 grote flessen Scotch Whisky
* 500 gr. Spekreepjes
* 1 fles olijfolie

De eend larderen met het spek en rle
binnenkant inwrijven met zout en Feper.
De oven 10 minuten voorverr,^./at:1r.ien op
180 graden. Een longdrinkgias vullen met
whiskv. De'whisky opdrinke;-r .qednrenr-1e
hi=t opwarmen van de oven" i.le eenrl cp
de i,z111111v3ste schotel leggen eli r.e:"t ivt,eecle

gias v',irisky uitschenken" Fiei tv,'ttci* glas
-,vhiskl. opdrinken en eie eenci in de cven
plaatsen. Na 20 rninuten ele or.en op 200

graden zetten en de tlr,,ee glazen bililen
n-ret bwhisky. De klazen opclrinken en e1e

skerven van et eelste klas oplaapen" ldog
een aalf kiaasje sjenken en opdlinke Na
een halff uui c1e noven opadoen orrr tÍeeent
te sjekke. Briandwondezalff in de
padkamer ganaale eo op de povekanci van
de llinkeland doen. De nove rresiop
geve!!!! Tr.r,i glose insjenke" Van t'le tr,r.i

glose bliski hrriddelste opsoepe" De nove
opedoen nadat este bles bieski leegis rn de
schotel vastpakkc. De branworrdezalff op
de bienekand va de twiejande etroenen en

Aanbevolen muziek keuze bij dit gerecht:;ltuoze
Nlatroze met het numlner "I,Vorclt er nog ilczoper-r of
hoe zit dat?"..... of l{é Kapiteir van Rrir.ror Lli hlare

deeent oeprape. Danere glasse biskie
oepdrinke" Deeent nogis oeprape en met
nen nantdoek de branwondesalff van
cleeent vege" Den ande ontvette mat biski
en den tuup salff oepÍaire. Tkapot gias
opvege en deeent terug in de *ve zitte.
Deeent cpÍape en de ove opedoen. De
twiede bles bliskie opedoen en opïa]re var
cle keukehloer. Opstaan van de }:loer en
vettig spek onde dekas vege. Nogis
oepstaan van de bioer..... en dan tog marr
blieve zitte. De bles op de gron sette. Ban
de teut dlinke....de klas zen oep of kapotl
Den ove afzette...".., eloer toedoen... en
denhiele nach ronke"." De volgende late
voorrniddag de eend aansnijden met het
zilveren feestbestek en degusteren met
citroen en mavonaise" De hele middag en
de vroege avonel de rotzooi in de keuken
opruimen. De muren enhet plafond
afsoppen.
Eet smrakelijk!
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En wii maar
zingen over die

mooie kaapvaart.

De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden was altijd op zoek naar
bondgenoten tegen Spanje en had
daardoor een redelijk goede relatie met
de Moslimlanden. Moslims en
protestanten deelden hun atkeer voor
het katholicisme, maar van bekeerde
christenen moest de Republiek niets
hebben.
Bij het aanbreken van de zeventienele
eeu14/ maakten de Nederlandse
autoriteiten zich grote zorg om cle

veiligheid van l-lancleiaren en zeelui
elie werden gekaapt en
gevan[Jengenolnen door Barbarijse
piraten. Deze rroerden sinds de val van
Granada in 1492 een heilige ooriog
tegen Eurcpa en Spanje in het
bijzor:der. Van Arabië tot lJslanci
kaapten ze chrisielijke schepen, lariing,
beinanning en passagiers, dle
vervolgens r,verden gegljzeld of als
slarren rrerkocht. De goede relatie met
de mosiimianden moest een vrije vaart
en hanclei in de Levant en Noord-
Afrika bereike.n.
Door de bevrijding van Spaanse
moslimslaven door cle Nederlanders
kwam een alliantie met het
Ottomaanse Keizerrijk en Marokkc-r
dichterbij. Dit gebeurde bij de inname
van Sluis \ /aar cle Spaanse vloot
gebruik van maakte. 135 Moslimslarren
rt erdcn van de Spaar-rse schepen
gel-raald en werden in Zeeland goerl
i:rehandeld. Ze kregen op hun thuisreis
kaas, bier, warr:r eten met vlees en vis
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en nieuwe kleren waarmee ze ziclt
voor de Marokkaanse koning in
Marrakesj vertoonde.
Er werd geen losgeld gevraagd en
dus waren de Turkse en Marokkaanse
heersers zeer onder de indruk en
kwam er in 1610 een verdrag met
Marokko en in 1612rnet Istanbui. De
Nederlanden bleven Spaanse slaven
terugsturen.
Lastiger was de aanwezigheid van
moslim-kapers. In het verdrag stond
dat als kapers Nederlandse havens
aandeden zljrnet respect moesten
worden behandeld en dat zevrij
voorraad en materiaai kunnen kopen
en dus kwamen er nogal eens moslim-
kapers naar Nederland. Echter niet
altijd vrijwillig. Zo zoudenin 1619 een
grote groep moslimkapers in
Amsterdam de strop hebben gekregen
als de Algerijnse gouverneur daar geen
stokje voor had gestoken.
Een flink aantal moslimkapers was zelf
Nederlander.In 1625 was een kwart
van de kapiteins in Algerije uit de
Nederlanden en bestond de helfï van
de Barbarijse kapers uit renegaten, tot
de islam bekeerde Europese christenen.
Van een afvallige Nederlandse kapitein
werd gezegd dat hij geheel met een
Nederlandse bemannin g zeilde.
In 1623 kwam door een noodweer zo'n
kapersschip in Vlissingen terecht waar de
moslim bemanning het schip repareerde.
Officieren van de Admiraliteit van Zeeland
troffen aan boord christelijke slaven aan.
Engelsen en Fransen die werden bevrijd en
naar huis konden terugkeren.
Diezelfde maand kwamen nog twee
kapersschepen in Veere terecht. Ook zij
hadden christelijke slaven aan boord, maar
nu Spanjaarden die door de burgerij
werden bevrijd en verborgen. Toen de
Staten-Generaal op de hoogte was gebraeht
werden de drie schepen gesommeerd zee te
kiezen. De komst van deze schepen had
Nederland in een lastig parket gebracht.



Aan de ene kant maakten ze ziclt
zorgerr om de relatie met de Engelse en
Franse geailieerden, aan de andere
kant waren ze gehouden aan het
verdrag met de moslim staten. De
kapitein van een kaperschip
protesteerde dan ook onmiddellijk dat
de vrijlating van de christelijke slaven
dat verdrag schond.
De problemen voor de Staten werden
penibeler toen bleek dat op de schepen
ook renegaten aan boord waren. Zelfs
de kapitein van een van de schepen
was een afvallige Hollander, de
beruchte JanJanz van Haarlem, alias
(Murad Raïs), die admir aal zou
worden van de kapersvloot van de
onafhankelijke kapersstaat Salé aan de
Atlantische kust van Marokko. De
Staten droegen de Admiraliteit op de
renegaten te arresteren. Ze werden met
geweld van de schepen gehaald en in
de gevangenis van Veere gegooid.

De vraag was nu hoe deze tot de islam
bekeerde christenen te behandelen.
Besloten werd dat a1s ze weer zouden
terugkeren tot het christelijk gelaof ze
hun vrijheid zouden krijgen en als ze
dat niet deden zouden ze net za
worden behandeld ais de Turkse
moslims die waren overgegaan tot het
christendom. Die straf was executie.
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Omdat de staten grote diplomatieke
problemen verwachtten, bedachten ze
een list. De sultan werd verzocht geen
renegaten meer naar de republiek te
laten komen en zo het probleem te
omzeilen. Maar dat was ijdele hoop.
De rrolgende winter kwam een (Turks)
schip onder commando van de kaper
A1i Raïs de haven van Vlissingen
binnen gedreven. Het schip bleek een
gekaapt Frans schip, en toen de
eigenaars hoorde waar het was stapten
ze onmiddellijk naar de rechter om het
terug te krijgen. Ook dit schip had
renegaten aan boord waaronder twee
Nederlanders: Jan Barentz uit
Enkhuizen die a1 veertien jaar in Sale
leefde, was besneden en getrouwd met
een moslima. De andere was Lambert
Pietersz. uit Enkhuizen, zeven jaar
eerder gevangen genomen door kapers
uit Salé. Hil had carrière gemaakt en
was op 27 jarige leeftijd eigenaar,/reder
van drie kapersschepen. De renegaten
wercien p;earresteerd en gevangen
gezet. De Marokkaanse gezant nam i"let
voor hen op en wer-lcid-e zich tot prin-*
Maurits n aarbij hij inekLie eÍal ze ir:
goecl verkou-wen naar Viissingen
waïen gekomen in een haven var:
r.rienden en geallieerden ei-, dat ze
gel-reel vrijwillig islamiet \ /areri

gcworden. Hii vroeg ()m zt'i rij tc
laten. Omwiile van de rrrier,eischap
tussen beide landen gaf c1e Staten
Generaal opdracht de gevangenen r,rij
te laten zodra hun schepen zeiiklaar
waren. A1le volgencle gevallen zoucien
nu wel worden behandelci zoals rie
Turken de afvalligen van e1e Islanr
behandelen.

Cijs Ceertzen

naar: Benjarnin Kapian De Croene
Amsterdammer 19-05-06



3 juti
VAKANTIE
19 augustus

21 augustus

?6 augustus

AGENDAToo, zomer en najaar (opgemaakt op 20 juni)

2 septernber

11 september
22 september
25 september
3 oktober

9 en 23 oktober
29 oktober
6 en2A november
28 november
ii december
7 december

Repeteren

Shanty & Haring Festival Katw,ijk, Organisatie:
'Voor de Masí, zie wwrv.yeeldem?st-n1
Repeteren, LET OP l// In verband met het voorbereiden van'Bie Daip' is de
repetitie van de 28ste een week naar voren gehaald. Omdat de Tuinzaal door
de Visn ijven wordt gebruikt repeteren wij op de zolder van het Koetshuis.
Int. Shanty Festival'Bie Daip', Appingedam.
Organisatie'Armstrong Patent'
Zingen tussen 11.00 en 23.00 uur...,
zie www.armstrongspe teEt 4l
Buurtfeest'De Esch' Rotterdam, tot circa 13.00 uur
Optie: Shanty Festiaal Rotterdanr
Uitnodiging 25 jarig huwehjk'Iheo K., strandtent Katwijk, s'avonds
Repeteren
AFAK, 12.5 jarig bestaan, strandtent Katwijk, s'avonds
Repeteren
Optie: Uitreiking Haring €t Wittebrood, '3 Oktober Vereeninging'
Deelname Crote Optocht'3 Oktober Vereeninging'
Repeteren
Verzor gingshuis Wijckersloot, Fonds I 81 8, zoncla gmicldag
Repeteren
Verzorgingshuis Lorentzhof, direct contract, clinsdagavond
Repeteren
Uitueiking'Co Verhoogplijs', vrijr.r,illigersprijs van de Gemeente Lei<1en,
Flatlh u is 

-^-

II\JTERNATIONAAL SHANTYFESTIVAL
*BtrE DAIP'', APPINGEDAM

Stormalong |ohn, Engeland
Four'n'Aft, Engeland

Les Souillés de Fond de Cale, Bretagne
Landlocked, Engeland

Ship'n Whales, Noorwegen
Banana Boat Polen

Rumor di Mare, Leiden
De Kaapstander, Gouda

Opwierde II, Appingedam
Zingende Zeeschuimers, Groningen
Armstrong's Patent, Appingedam

Hierboven de indrukwekkende lijst met deelnemers aan het Shantyfestival'Bie Daip'2006. Goed
vooï onze internationale contacten!
Frans en Willem geven door dat Rumor op de zaterdag met ongeveeÍ 30 man zal deelnemen. Een
flink aantal blijft de zaterd.agovernachtery sommigen komen op vrijdag al naar Appingedam.
Op de camping van Appingedam (circa 2 km van het festival) hebben we gedurende het hele
festival een grote legertent gehuurd. Deze tent wordt het centrale ontmoetingspunt voor Rumor.
Hier kunnen we eventueel repeteren, verpozen met slecht weer, spullen achterlaten en natuurliik
slapen. De tent heeft licht en een koelkast...
Het Festival staat bekend om de goede organisatie. Zo ziin op zaterdag de lunch en een
schippersmaaltijd verzorgd. Op zond.ag is er een ontbijt en lunch. Ik kiik er in ieder geval naar uit!
Frits

Pagina 15



Bericht van de
muziekcommissie

Op de laatste ALV is afgesproken dat
iedereen vóór een optreden de iiedlijst
krijgt gemaild of toegestuurd. Men weet
dan wat er wordt gezongen en kan de
teksten nog even doornemen zodat het
tekstboekloos zingen goed gaat.

Het opstellen van een liedlijst is een lastige
zaak. Per optreden zljn er een groot aantal
factoren waar rekening mee moet worden
gehouden. Deze veranderen vaak vlak
voor de dafum ook nog weer, bijvoorbeeld
omdat een voorzanger aÍzegt.
Ten einde voor ieder nummbr ten minste
twee voorzangers te hebben en om het
kiezen van nuÍuners overzichtelijker te
maken, hebben Jeroen en Leo voor het
hele repertoire een lijst gemaakt met
vooïzangeïs en reserves. Ewald heeft er
verwolgens de toonsoorten bijgezet. Zoals
jullie misschien hebben gezien is voor het
samenstellen van de laatste liediijsten het
nieuwe systeem al gebruikt. De basislijst is
voorlopig en zal binnenkort aan alle
v oor zangers worden doorgestuurd.
Voorzangers kunnen vervolgens Íeageren,
niet alleen op de mogelijke fouten maar
ook op de voorstellen voor nieuwe iied-
voorzanger combinaties die in de lijst zijn
oPSenomen"
Ten slotte nog dit: bij optr"edens lukt het
niet altijd om alle vooÍzangers
evenwichtigaanbod te laten komen.
Insteek is steeds dat de kIant, het publiek
en wij zelf het zo goed mogelijk naar de
zin moeten hebben.

Frits (schrijver van de muziekcomrnissie)
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RUMOR DI POLSKI
Voor de aanvang op verzoek van Frits nog
even wat kleine taÍeltjes uit de tuin in onze
repetitieruimte neergezet. Wat truttig de
stoeltjes er omheen en ze mochten komen:
de Polen. De tafel§es zager- er niet ui!
doordat ze laar na jaar aan de voet van de
Burchtheuvel blad hadden gevangen.
Zelfs een lap met water uit de spoelbak
van de bovenburen mocht niet meer baten.
Maar we hadden wel een knus hoekje
voor ze ingeruimd.
Wie nou op het idee kwam om voor het
moment suprème toch maar met hethele
koor op een paar vierkante meter podium
te gaan staan weet ik niet. Maar het was
maar goed ook. Onze Poien konden de
hele zaal gebruiken.
Niet alleen om het uitzicht dat ons op
Poolsen werd geboden kan ik - voor
mijzelÍ sprekend - zegger. dat het een hele
leuke avond was. Laat die lui hier binnen
de kortste keren komen loodgieten,
asperges stekeru huizen schilderen of ik
weet ik wat. Die mensen brengen een
welkome kleur in ons soms grijze
Hollandse bestaan. Ik zit nog niet zo iang
bij Rumor, maar ik durf te stellen dat het
enthousiasme van ons publiek absoluut
bovengemiddeld aanstekelijk was en
bijdroeg aan ons enthousiasme om voor ze
op te treden. En zTjweer voor ons
natuurlijk. Want toen ze eenmaal op
stoom kwamen, waren zeriet meer te
stuiten. (Goed idee kour,irens die koeikast
in de repetitieruimte .....)


