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VAN DE
REDACTIE
Door vakantie en gezondheidsperikelen
is ie wat later dal gepland, maar toch
weer met lieíde en geduld in elkaar
geplakt"
ln deze editie van de SP weer een keur
van interessante onderwerpen zoals:
Dead Horse ceremonie, Rituelen op zee
en andere informatie.
Het was de bedoeling om bij het artikei
over John Lundström aÍbeeldingen te
plaatsen van de LP hoes en de zaÍger
zelÍ, h.elaas is dit door scannerproblemen
niet gelukt.
Dit keer ook weer een bijdrage §/arr eerk,
hijna vaste ieverarrcier en spreekwoorden
van Theo Koteris" Ook Jack en Gijs
hebben lveer een duit in het zakje
gedaar: evenals de andere redacteuren.
Let.j'uliie ook even cp het iaatste nieuws
*p pagina 2S.
**k dit k*er is afies r,r.eer f:!j elkaar
g*ee*clrt, gestolen err veru{}ni:en dr:*-:'
juilie slle:: r*dacti*:
Rene , Ben. Cees, Gi.js ** Feet_.

Voorpagina; Dead Horse ritueel a/b
Charles W. Morgan, Mystic Seaport.
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Vmer de amaand deeem"ber: iaat je ,,,iet
rcr:selen voor het Vreemdetingenlegi*en
*í onze regering, taat-je niet in &* zalr'
stoppen, prettige feestdagen eÉ eeft
voorspoedig en gezand 2O*V
"

"Scheepspost" is een O uitgave van
zeemanskoor Rumor di Mare te Leiden.

Ais er fllensen zijn die koprj wiilen
inleveren, een vriendelijk verzoek om
alles zoveei mogelijk digitaal a1s platte
tekst aan te leveren bijv. ais lVord
document: pagina instelling A4, boven en
ondermarge 2,5 cm, linker kantlijn 1,S
cm en de rechterkantiijn 2,5 crn.
Lettertype indien mogelijk Bookman C1etr
style 12 pts. A.u.b. ook geen moeiiijke
alinea opmaak etc. Foto's ook graag

Bmail redaetie:
peetvandemer@caseÍna.Írl

Rumor di IVIare boekingen en p.R.:
Frits rran der Mark
07t-62243A8"
E-mail: firandennar@plante "nI

digitaa-1.

Verdere informatie:

wwqr"rumordimare.re3

Aanleverem kan via e-snail of data e§"
Kopij zenden aarz het redaetie adres;
§t" Jacebsgraeht 32 te Leídem esesrsaË§ maar: peetvamderaxrerf(@easesma"§E3

By the way: Is het al iemand opgevallen dat
er tijdens de laatste 2 repetities geen
afrneldin ge n zijn gedaan.
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Frits
*e*rÍ ffcrse is ee* shuanty die *orsprorukeíijk

werC gezongeft saru het einde uan
de eerste rru*.and uan de z,ee?"{ía{'L aan Ls*orri. Ë{et nfïasseru uan de selzuld a.an lzet
schíp werd. g*uierd, de zeeman gire.g nu geld uoor zicitzelf uerdienen.
T?ze

$crsproas ven de eerereosie

De meiafoor van het dode paard is a{karnstig uit de paardenhandel. 'Wacrneer er
een ko*p was gesloten, was er geefi i.veg rseer terug" Zelfs als het paarC direct na
de ko*p stierí. Je kon dus betalen ix**!" iets daï val: geï?erlei r:ut was.
Het w'as x/r*cger getrruikeiijk dat zerl::i }:ij aa;:l*:ar:stering ern fi?ea-nrÍ gage voclruit
kregen betaald. IWet Cit vocrsc*:q:f: kcn de zeerrran aiiegoed, iaa::z*n en ar:der
uritrusllng kopen Eehte r veei Hgenten she:rghaairlen d.e bema::ning cn slake n het
veE:r'scï:*t i* hu* zak" Ài:cle::* se*llai g*"ri: het g*Xei riit aan drank rr: ïi-cl?nI,'rÍ1Vaak krceg ,l* r**:xan rJus :ti*is -*i**a í:fÍ1, i::aa.:'-9 :u,.*rken, =s*.t1*à*ï het r3*rt*
pa*.rd.
ffieà cg*€e paard e.§re.*exsà*§ea*
*::-:: t* vi*;-** *-*t *r eirl*i-elijk eehi l'*r*.ir::ij -.p.,*;:-ui. }:i*id :::eÍi *:] *: 3**tsi* *v*nd
ïar: {ie *erÍiià *:*a::q-3 aan -*ru*i-d t*:-.;:r'i*"t**;:ii-, lrie}-: x*ilditek:-;eífl et't i:'a=i.j
§*maa:kr" ;:r:'ga.:v*3* :g:*t x**.Ësei r:: *i:i-i*,::r+i..=í:*1: iit*i;rysË*r:.ss.!. S*3- p*.arrï. r:*i.
cï1*j1cl} fi-f eí:í: §a*.ir-íi ta:r i.:iigi:pltz*:;: i;.ii:,,'''- -+r*:'*. r:!rii4:r'?ift C*k g**i,"iitL:i- :.::-:i,,'
he{ zi*ger: 1r:i.:: *-3* ***d ii*r*e shxr:'L:,'1-:3;:g'*h=*c::i *.*:1 heï :-;ileiy:** ,.'alr: c*ri :-e.
X*:eira Ï:*t. paaxl :'.1 i ,r-:;.ii- .,',,i-5, l:"lafd ir.:;.i ,::r::iï*** h-*l t*:-l'ua: ***l -rr*;-*:ira hc!
p*arel i;:r ze* ri*i. f,* w*ld hei li.**"* ;:*.::ru:i +;fo*r::*r-;*tr:r*. ixi*§*r:* r:, a;si*gtJ"
1v'**r:a-1 ;n de r**g** t*,&Íi *e,r'*iipp*r.r rr.r ** À;=,s:ralisei:* e*:.igr-ar:te-s*?r*è=eo lar4,s 6*
*ererno*ie rcr: si:**laca:lair ge?:*xr*ril1. i:l *e= ::e<Íagrrt yàï: dc zei.iy*eri. stierÍ',:*
cerern<:::i* ËrijsÀ.'en .i-ait ec? ;a:er:'j d* i]*arj F{*g'.=* shar:ff aLl*er: n*g als hijs shan§.'

gebruikt.

*ereffi**íes &m ffisssee
§crz -F.ru,rrcrs** Jl..faíl*sx e .&frese"e; t;t
*eze uíl*?er irezr-rcht ik hei- ïn1;seu-msr:]Í:ip ,je 'ë**ËcltEffo*'ig3 §a-r:- F:"er:.si+tr:. **:ec
rJrieiaasterla,'e::el in 388? iai earrli{{g*3:r:'r-i'.vd" 3*'..6;*r*erd* k*len fi**i f*ilí*ri:la
en hracltt tal*we ïl&"ar Engeland" xianaí .l-SË5 de*<à ?:cÈ schip *li*rlei }:aver:.s +ver d*
hetre rxr*reld aa:a, in §i*r:rr Zeeiag:td ia-add* ;:* bi_jvr:*rheeld 1Fr*X en kaat'sv*i 1"i*{it"
ï,ondez: en i:ra*ltÉ hcut ""r**tr de r;:r,f*i:=r..i;r 1:3ar ÀustraXië. Ín 1§*4 rver* §*t schàp
*rnged*og:t a?* Staer *.{ d§*-sff* er: i.sns4r;,1$1 i:ei i::gel":iiki* zaicï} :u*::: Àia*qka :1àa,ï
*qan Fran*eiscq:.
ín 1§33 sareld i:*t **itip si;]$ieal&' ;í::'zi -',-'.,i '.., -].lËe$**pt aXs Pc.;i.:j#e fl;;.*er:. ëe
urerd gei:ruikt bíj <3e c}1}Íiarnes v*,.r: d-* f"ii;:-i iili;rr-+yS r:z't, {ï* #uNsrzty n:at ij.lark {.}ec."*irÍ
s-ied eFrarne* l,*i:gÉ:ir:- i:: dr 1:*c:í*j:*i. !ïirr::r, :'aaki* h*n" **hip i:-; ti* :,s-'::ge:,*-i1;*id
ffiead Ë§orse

erl werd

..r*riar: c-.t-3c:**C.
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In 1954 werd het schip gekocht door het

San Francí.sco Maitime Museum,
gerestaureerd en kreeg het haar oorspronkelijke naaÍn weer terug. Sindsdien ligt
het trotse schip aan Hyde Street Peer, vlakbij Fischermen's Warf (zíe foto links *).
Bij het rondkijken aan boord vond ik onder
het campagnedek een stevig exemplaar van
wat niets anders kon z4n dan een Dead
Horse.
(zie foto rechts**).

Een uitleg stond er niet bij, maar omdat het museum
heel regelmatig optredèns, festivals voor sea music
en zelfs shan§rzingen met kinderen verzorg!, zal dit
namaakpaard zeker als Dead Horse gebruikt worden.
\Meer thuis zoc}:'t ik het web af en vond een foto van
een Dead Horse ceremonie aan boord van het
muselrmschip de Charíes W. Nlorganin Mystic.
{zie omslag}

*it scheeprraartmusell§: ligt aan de costkust rtij iret plaatsje &rlystic in de siaat
{l*nnecticut" Vanuit ei*ze *rngeving vertrokken vir*eger r,'eel rvalvisvaarders" }}e
{-ilzrzr'l"es W. N§*rgeit is rie iaatste houten rvalvisvaarder uit Ce d,agen van de
z*iirraart. Fïet w*rd in i84 i g*bcnlr,rd en ving gedu-rende 8O jaar walvissen. Na 37
reizen ging ze in 1*2I tclet pensicen en werd. daar'ira een rriuseu:nschip {zie foto
Jinfes rsnd"er***)"

Warp fowr & the Fress Gang is een lerse groep ei.ie over de hele wereld Sea Shan§
festivals afreist. ïn 2AA2 waren ze ín Mystic en speelden aan boord van de CktsrÍes
\N. Morgen d.e Dead" Horse ceremonie na.

Eronnen:
Shanties from the Seven Seas, Stan Hugili, ï994
Zeernansliederen, Stan Hugill, i978
htm

\i/=ww. nps. gov/ safr/ index.
wrx,.w. rny sticseaport. org

/

http : I I hornepage. eircom

.

n et f

-wa rp 4 f cr ew "htrnl

Fotoonderschriften:
* De Balclutha, HyCe Street Peer, SF
** Dead Horse exemplaar alb Balcluti:a (links of rechts???)
*** De CÍtarles W. Morgeru, Vlystic Seaport, CT
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Aan het strand stil trs verlaten
het r*pertcire, het bekende lied
"A&n het stranci stil en verlateR"" §lke keer aXs ik dit lied speel, zittg en hoor moet
ik aitijd denken aan een iticnti.ek drama dat zich in de 1* WO in onze familie
Hn di:,e i:s* shanty en zeernanskcren staat het op

afspeelde

.

Ais sc.!:roc§cngen

logeerde

ik in de zomer"rnaanden veel bij PAKE en BEPPE in het

ten n*orden van Dokkum en geiegen pai tegen de sraddenzeedtjk"
*ngevee:'Í:rrjn haive farniii{: rvocnrle rr en ik rnacht graag eens i:innenlopen bij
deze en gefie vscr eeÍl bakje thee rnet een "gruskeu {ca,ndijklont}. Je hoorde er
allerlei verhalen e{\ z{} Í?.!-} en dan viel de naae, van eÍ}e inoeike {tante} Klaske.
Waar w*ont die dan. Ja, díe vrooRt al jaren in Zuidlaren" Cr werd verder nogatr
geheimzinnig cver gedaan r$ r'erder vragen rn erd dan aígekapl daar ben jij nog
veel t* jong trr{x}ï" ..}ac"*:: later }:r:cirde ik pas het heie ve::haaL cver tante Klas.
ir: de jarer: 1q*S-1q14 :xr&§ *v€ral arse:*e tr*eí. i]* :::e*srn k*nden nauweliji<s het
ie**fd ï:*rren rniat*r h*r-rdc*. Dat goïd zow*L de sissers a3.s rie boerenï:evotrking.
&,1a.*r ti,ider:s d* de i.e tr4/* vcr*::dcrde dat. ï3c a.:s ".verd t*e;: duur betaatrd" Idaar"
*ru? ze te vsislgs* ra:ccst*:-:, dc .o'is*e::s le'e-i d**i: d* r;ijnr**;*l<1er: *r:r de risgr*r:rËex
:c .brr*ik**.. l-cv*a'ssgeva*rl§kl &.€aar geid rci-z*e:*t veci -?: cÍ'rr,erd g,'**d v*rdi*::el.
P*í-;*'fierk cu:as {9* *ni:eï.:a.ist* ieider va;: Ce 1? s*h-*p:*:: ír-:ile::d* vl**à. F{lj
**.Jiss*istr* *ltes: stii-t-,.:.u,'i:r: h.*'- l.vfeï, }:tslisl* €]1it- -, E.:-",:i: .-r'':,:let i,arcrè *§
.i.*a::Ea***. F"§i-! u;r'*:-d::ie* r:*kg*k**h*".s"*ï:*. q:c *,:i:::ira:*-i f.*::r-:r*:e3. §n hij:e:*c*i
ri a: :".r l': i q:,*;- d* :Xij * r: ;::=}.r:3 * i: *
el*rp-!e lÀ/ierurn,

:

-

.

:-:c:ir,{:::.":-lkf if:}*l:.,1- ,-.;. .i ,-j.t..,-,; Ë;lË*isr: i.::a-;aitr* ::,i,: l:l:r::cital ,i* vis:cregïist{,.r'-={,-t
,:l* i.,,iu:i=* *iaZ*iS e* *,ku:-::-: iaiiii"*.-:,i::gC-L:r:=-..V* i<.:l:.:ií_ir!*gii=r_:**p** ** Z*d*e*.d*
r.;r*,,: g. *i;: ri3s'ii j * zirh i* i.'eíÉ':*-.f -r,,j* ::*r:.

.i,i"" ,:f 1,..Í.. il,1'..2.r- i,,' ;!:r ,;_.,--.- ".. - ,'r..;.''l;fi1 "la{JÍa! o;:ittl.:;,
r;p l-:-+*r sï*r!§. k:*ge*i;r-g*:: rr;ijx**. *F ?':ei 2* x*kip :.ï"Ë,* **:-: zi*ke, e:* rn**§t eer:
1i*ï""rpngfi:: k*n:er:- ffiit ho**rd* Kia* e*§ m;stetr vai"1 pak*
ïip" Ue grae getr*:-ae,d itret
i.;q-:*r'*ns,r3:*iier Klaa* *:: zei geXljk .3e.*rl.g, Cat is waï '"ir**r jr:* da* hebbe;a ra{ **k
:.t , i .l'

...,.-*:r i.;.;1: ,.-r.-

,

*fÍi

i?:reirs!3er. §{laar: ha hei*m*"ai ge*n zir:. :::*-=s Fija--sk* s*ei}aite r:et r*
i*-:rg t*idat hrj tcegaf *ï1 :r* ra'er"d hij de *:valler" !}* :ricir:rt r,*::tr*k. §erk had
i*eln:reer: g*ed geïrn*tr"*e*r'd: e:l j*urger:s, ff3aà':r:fitr, drnk *ï*l:r! a1s ik heË zrva-ei"{i
*l::!:**g i:aal " eian d**:: jedtie h"*t atriea:.aatr. F§et 'rva*q **-tu::r3*k a-3 ees:" heie to*r,
r-:r: ;::*t zeàls*i:epe:l pr*eies i:: ki*ilin:ie te'uarei:. §crlt ';**s'h*È rn§nenveid i:i.
tfi.È*:-:t-r 2 :n"as n*t e*l: {r**tic te la*"i met zij;: s"a"*ar*. íj*rk zel laicr: je }rr;*rt
.::rísri niet.s, ziei het *.*hà;: r:ph*ller:, net ans*í *ï q*ïi gz'*'r* fie1-*í:*r:ap in sta.a.?- *n
,*.*r: p;as ker:at de czttpl*ËËutg. í"e blazer ln'e::rJ t*tsai ve::*ili.,.*r"d *s: rnet i:*t sehàp
,i* +ruvare::dlen. Z* he!:bri-r *j.*ts =,,*i] cJ* ?:ec!-]artcrirr3. r-t:r*g,gr=.;*Íidr::, n*§ geeï1

**i1§

':

.,i

;.,:1-

a.: t'.11-', -

L:r! i: =; . i:,r,:- -' : 1:*:
itl'r'ig: u':*ra drara:atis*!:* i*rr"rgï:**r. W**a":r:fl*i: it.?*..:.-rï.'i:: .,.: ir;1d*r*ia r.or:{i*c'
.",aeic:=" §r: Kiasl<*. Z*;l*efí i:eË ::**il .le.i:*n*r: .u'*ïta,'*;:i<,rr, :,* k*n }:.r:t- maar- ::ier
i,::e..r::,i"ï,*rt. ::tt:;:-'i dag*r: r.p,:* e**diik. *i: *i* alr.ieri--.;,:t-,-' -'.'::it- cph*3er:, i&r.?ït r*
..1

"

l,
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want Klaas zijn schip kon ieder
moment binnenkomen.
Tensiotte is ze in Z:utdlarerr
opgenomen in het psychiatrisch
ziekenhuis aldaar en heeft daar nog
meer dan 7A jaar gewoond. Ach, en de
familie ging er hoe langer hoe minder
flaar toe, afgezien van de z,eer
moeilijke verbinding destijds, rrraar
het had ook weinigzín meer.
Klaske iiep maar steeds door de
gangen op en neer, en bezoek werd
afgeweerd: Nee, nee, nu niet, kom
later íraaaÍ eens terug, want Klaas z'n
schip kan ieder momnet
binnenkomen.

§erk
P.S": De namen Klaas en Klaske z4n
geÍingeerd. Maar de schrijver stelt
ztc1:r l}Aolo garant voor de waarheid

van dit verhaal.

& gre§€§rdepe

§preekaxpocnde§?
&**

"*ijd,r*ge r;${L T}zeo K.oterís

CIIie op de golven gieten
{Kalmerend optreden bij car$Iicten}

ïemamd overstag heEpem
$emand de uoet lichtenj

Er is een seheepje van de he§limg
gelopen

Híj steeícf rsla;r &rz het

{Er ís een kindje geboren}

tzeig
gekleed.}
ís
merkwaardíg
{Hij

.:a

Hij is op de hoogte
{Híj heeft gerl>eg gedronken}

t

.:

'Ë Es eeca EastÉg zeescfuàp
{Een cn-h*"rud.e'ifu a.r* r; r.*u-r; ; i
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Feet ap Zee"
Vragemsteller: Gijs Geertzen
Slachtoffer: Peet van der Werf

jij de enige echte "zeeman" op het koor bent?
Nee dat klopt niet, want Ris Oosterom heeft ook gevaren.
Peet ik haorde dat

Waardoor kwam het dat je rla.ar zee bent gegaan?
Ik zou het niet weten. Ik ben nog graag op en aan het water. Het is in ieder geval
geerr bewuste keus geweest, zo yaÍr ik wil matroos, stuurman of kapitein worden,
nee ik wilde gewoon naar zee efl had daar verder geen gedachten b1j.

Je had geeft uoargctrlgers in je familie?
Nee hoor, voor zover ik weet was ik de eerste.
Ëíae oud" r-i,,cs je toert je íL{íar zee ging?
Cngeveer zerrentier:" Ik heb zo'n kleine twee jaar gevaren eÍ1 atr met al is dat al
u/eeÍ" *ngeveer vee::tig jaar geleden. trn die pericde heb ik wel twee maanden in
New Crleans in dok
gelegen, crndat *ns scJ:rip
<- +- iW§ E§fd*rxa&rs§{ffi
heh**r:lijk u-rv*rc *verij had
r:pgelopen ti-iciens de
arkaan *etsy die van eer:
*ngeveer gelijk kaiiber .,vas
als Katarina Cie
vcrig
"ve
jaar nog op tv vcorbij
zagen razefl..

Ik heb er trouwens een hele leuke tijd aan over
gehouden" V/e rvaren daar met een man of vijf atrs
boordwacht op het schip. Ik kookte daar voor de
ploeg en soms ook voor de werklui die er wel eens
overnachtten. Daardoor had ik de kans orn een
paar maanden in het gebied van de Golf van Mexico
te zwerven.
Op de

New

foto recltts:
fta hwrrica-me

Cr.iers.rcs

"Bets14" 1A septernber 1965

pa.grna 6

Je kent New Orleans dus goed en hebt er ook de jazz lerert kennen? Maar daar ben
je geen íiefhebber uan geworden.
Nee, dat trok me niet. Ik ben vaak door
Bourbonstreet en heel French Quarter getrokken
en het uras er ook verschrikkelijk gezellig, maar
ik ging toendertijd toch liever naar die tenten
waar de meiden met de borsten bloot over de tap
dansten.
Op de foto: hoek Bourbon Street

Nog euen naar het begin, je ?matdeie
monsterboekje op en toen?
Ja, van een vriend had ik een aantal adressen
gekregen van rederijen, heb me laten keuren en
een monsterboekje aangevraagd btj de haven
autoriteiten in Amsterdam. Daarna ben ik bij
diverse rederijen flaaÍ binnengestapt om te
vragen of ze nog iemand nodig hadden en vier
maanden later kreeg ik een telegram van Rederij
Vinke & Co waarin stond, dat ik me twee dagen
later moest melden om aan boord te gaan.
-betaalde
Ik veriiet direct rnijr: goed
i:aan en ging ik van cie ene *p de andere dag
een ander leverr tegcmaet.
ï{et priltre begin ,rp sen gr:rc msi:gen 's oc}:tends c;:: *7.** uur vocr het ka*t**r
r.an d* rederij aan ,,le *,*hïer}<ant ve-n ltet t".-Q tc Àn:sterela*:" fuVe gaan zeke:: m*l
i:et p*ntje rrasr *n* sci:ip r--.í was ii* geda*htf , rï.a-&í Ír*e 'ir kw=arn een }:us eíi :.trre
vertr*kken rich.ting Ëreirrer:, 'r&'at ee:: Ílau",q,e start va-n mijn zeer":ranslrestaàn" '§
Àvond,s aan b*cr"d ]:r-:crde ik rva-t ik ging verdier:e;. *n scl:rnk daar ï-ocl: wel eer:
beetje van. in elc i;et*níai:::iek waar ik vo*rdien i:t l:et aangencmen werkte k:n arr:
ik vocr die tijd met h.et niet cnaanzieniijke Ï:ed.rag van f 140,0S per week thi-ris an
ging ik een flink stl-rk rnind.er verdienen za'n f 60,*0 per week {wel vrije kost en
inwoning) en moest daar tijdens de reis dan nog drasrk en sigaretten van kopen,
daar hield je dus niet veel aan oveÍ- om te stappen.

Maar dart ltad je in New Arlesns dus ook geen geld uaor die blote borsteru?
inderdaad, maar daar heb, ik ook nooit aan gezeten hoor, rvant dan werd je er
uitgemept. Nee, ik iaoest genoegen nemen met een biertje"
Naar welke wateren en hauens uoer die msatsclr"appij zoal?
V/ij voeren langs d,e kustgebieden van
Nederland (Amsterdam & Rotterdam),
Duitsiand (Brernen & Hamburg), België
(Antwerpen), Frankrijk (Le F{avre & &4arseiile},
via de é;zaren staken lve over naar de zuiCoostkust van Amerika en zakten we af naar de
Baharnas {Nassaui en dan de Golf van VIexic*

in

(GaivestGtr-1, E{o:-rston, fuIobi}e, Ne'nr Orleans,

Lake Charles en Brownsville cp er maar eell§
'n- paar op 're noernen)"
padna
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Daar maakten $ze een rond"fe en
gingen $rrer terug. Het was echt Ce
grr:te tr aart, vracht rnet twaalf
passagiers. Dat rnaakte het voor ons
rïlensen in de kombuis ook leuker,
omdat je dan niet aileeÍ1 vcor dertig
maÍl zl-rïrrkooi moest maken. Zo
ieerde je ook nog van de chef kok om
voor de kaart te koken" Ik heb zo'n
twee jaar bij de zelfde maatschappij
gevaren. Toen ik afmonsterde heb ik
nog wel gedacht 0m na het behaien
van mijn koks diplon:a l:ij een andere
maatschapprj de andere kant van de
werelC te p5aan zten. Het is er om
financiele en andere r"eelen niet van
gekc:nen.
F{*e'Lang bieef je o"rsrc ?;o*r"d?
i* zaï v.,etr zo'r: drie cí vie:- .,areken aars
ï:r:*rd en pes als je sieel: ter*g ir:
ll§ciland was kr:* je .aree::
af,mcr:sierer:. &taar Sat d*urde rvei
rel,en t*t ach'r yreke*" *an rvas je
iÀ'e*i' *en of ilv*c xrek** aar: ** x,ai"
'ln ean had ie nag qeen -rnr
cve::geh*-ur1*n sïïl t* vcït*ïreË. lk }:eh
=,vel *t::s gelei vi:n rnij:: *rn* g*l**r:d
.,ii:: *let el* t::ei* ten"]€ *-ar-: *r:i;:'ei" i*
krx:r-ien.
§.&k-srcm 5*r:.3-* eigleraiirfu

g*sr*g:í re*f

r*neni]

*n:dat ik de opleiding ni*t k** cioen
ïk hari e;: l:et getrd niet
ri$or €n cnljn vaCer itad *r cok ge**
*reÍ? rxaar. Dar: hc*p je nog ra.etr rnet
r§ie nodig',aras"

&.nder, beter betaaid wei:k wat over te
hcuden en alsnog terug flaar schootr
te kunneït' maar dat ieiee verdweei:.

::iteindeli.jk helemaal ock *nder
invk-ied van }:et m**ie lerr*r: van cie
Ee stiger jaren" En icen rvas }:eÈ *ver
meE de uee.
-Ais

je ap e§ie peri*de

te"z*g4kilkt, fur;e

tgpeer.f* d.Ë* daw.?
Vooral a-ls avontr":.urïilk. rn i-].r:l rr:
;:aekeïoos" -le leef,t ig: een sneiE* r*es
r:n je Cenkt niet z* m&. ove:" het ierre::
*n rie icek*mst. §k er fiie I z*veei
3:eri::ne::àilgen aam . "Lt*+,- i:r.re rku-lni- ie
*:: z*r'reler- dat je er ,:rg ii--r, it*E:t her:

een stuk ouder. Als je in de karnbuis
werkte had je het voordeetr dat je wat
meer en makkeiijker aan bier kon
komen dan het dekpersoneel en dat
werd dan bovendeks weer grif
doorverkocht. Za verdíende je ook wel

wat bij met kleine smokkel uit
Amerika, zoals spijkerbroeken en
sigaretten. Maar zo ge\À/onflett, za
geronnen, dus \iveer van boord was je
weer zo arífi of rijk als je begon.

Heb je tijdens die twee ja.ar utel eeTLS
irt spannende situ*ties uerkeerd?
Nou zoals ik in het begin al vertelde
was i:et tijdens die orkaan Eetsy wel
heftig. We lagen r::et twaalf vuistdikke
trossen vast, maar toen eie orkaan
*ver sns heen ln-es geraasd, wareR er
nog rlri* tr*ssen Lrver" Er rn'as een
drijr,*r-:<Íe }r:'aas: l*sg*siagsÍr cÍ1 ilp
*ns in gaan h*nkert eft trve zorgelen
*,al *1e passagiere klaar *t*g:rlen *m
';a:: b';r:i'el tt k-r;::::-:*í: gaar]. Terug'*i:
nÀ/ë.* gecil
,fu{i*sisi;:pi ili ;:aai' +pri:
=.**
-;,,0':'_;r
:;..4?:t
,-.rríaai:.
cj.:
*pair
*-ai;
t*g*m**i. ïi;. i:.r:i--. l:-:;ui*i *,:-,:: rn**jr i.:'t
&ëïi: i]ïr-lg*i:rr* d.r::, L. lV* h;":r;rden
bijv**;:1-;r"r.id z*ri r vi";fti*n il*lJ.;*:: 11,
:g:ai: e{: ïi {,} Ll i.: v :-:;t:: l=", l-ir gi*! gj * *:i
tiagen í-iiiír 'r,c', ' r,-,Ustctlr
*3p de *atta;;;as l:eb ik in **r: krc,*g
*r:k wei eeíis ir: *er: spannende
situati* g4.ezrtert. Ëer: rRi;n r:roi:e*rci*
me rneï. hae::iri** t* ir*c-si*:"esi: ïBaa:r
geh:kkig lvareÍ: -í Í1og war oud-ere
ma-trozen van scrs schip ciie dat in de
gaten kiadden. *u.s kreeg ik ;ra ecr:
trjdje ingesr.ir:ri .i=r ik ÍnoLSruitkijken, *rnda-i i:ij u-ei'"aat and-e::s
wilde dan gezrilig eera biertjc driakrn.
ïk moest Írta&g ;nei Prem na&-Í- k+uiter
gaa&. ffiat ]teb ik ,*erk geefaa,n *r-: ik
,:ncest de a.nctere k;ant *pki".!kert, miin
ffitaferà E{rarcn *r stitrletj*s *-*híerae-i*i
gek*n:*n" ik i:*sj Ï:let idee eJat z* I:*:r:

rri

su.-:!lip hiad,Cen geg<-roi11,
g*kilrkie l:e-l-*,'rk. dai. r:.E:*it zeke::

1-r*ssera ra.'a}

i:n*.ar
geivetr-:;:.
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In Amerika kreeg je altijd een walpasje, Íïtaar niet a1le bemanningsleden van
andere schepen hadden de juiste papieren om een pasje te kunnen krijgen, Bij
terugkeer bleek een Griek geen pasje te hebben, maar hij wist wel een gat in het
hek. We hoorden een schot en hij bleek van het hek afgeschoten, het gat bleek
niet meer te bestaan. Ook toen al gold de regel eerst schieten, dan vragen stellen.
Hij bleek ter plekke gestorven. Ik dronk ook eens een biertje in een café in
Houston. Tijdens een inval van de alcoholsquad bleek bij controle van de
papieren dat ik nog geen
achttien en dus werd ik
apart bij de jukebox
gezet. Die was geiukkig
dicht bij de buitendeur
en dat was mijn redding
ik kon ongezien rraar
buiten sluipen en ben
daarna tijdens deze
ligplaats niet meer in eén
café geweest.
Hauen uan Haustoll---+ --,

Maar toch heb je tr»ee
jaar g€u*re7L"
Ja. r:l*ar l:r*t :vas vc*ri:ij v**r je het -iarist" Je leerde pokeren, kaarten en
tat*eëren V{í ri1 Íregentig prceen r:8í1 nijn tattoos he?: ik er zr.l{ rspgezet.
I§u, ik e;p d,ie il*ee jaar terugkijk, i:*h ik h*t triee dat z.e he*l sne! r,**rbij waren
r-.

gegean.
rs h.*t b*§*rzgríjkste d.sï.;* *§3 8€€ *e!**ré. h-ekt?
&{ense::kenr;is EslFrrf} in positieve als nr:gatirvr zílr,..Ik hen hee} r:zakkelijk in het
ccntact leggen irret r:rensen docr hrj.".**rheeid een gesprek te beginnen. Iviaar als
ik van }:innen een seintje i<rijg, dan praat ik eerst Ínaar eens een aantal keren
met iemand- en dan zít ik er lrríet zo vaak naast als het iemand met vervelende
kanten l:etreft. Eest maar eens kijken wat voor vlees ik in de kuip heb" Maar daË
had je *is kind hier in Leiden op straat al een hreetje geleerd"
?ï/e;-d

Peet. bed.rsrtkt d"at

je beschikbaar

uLe.s

uoar d.it interuuew

Eërd8aaaryrsaena

f

-E
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COCKTES AND MU§SLES

ALM,ALM-OH

Laatst kokkels gegeten in het oude veerhuis van
het veer Anna-Jacobapolder - Zr1pe. Voor de wat
ouderen onder ons en - excuus - dat zijn er velen:
jawel dat is het pontje dat vroeger altijd op de radio
\rras, als het \ /eer eens uit de vaart was genomen
wegens te harde wind. Nou in dat veerhuis zit nu
een prima restaurant "De Vluchthaven" geheten. Het ligt midden in het niets aan
een immense met onkruid overgroeide parkeerplaats. Restant van een bedrijvige
overyaart die door de Deltawerken overbodig is geworden. Die kokkels hadden we
niet besteld, dan had ik misschien wat twijfeis gehad, rnaar kregen we als
onverwacht voorafie. Ze waren met wat kleine tomatenblokjes en knoflook even
gewokt en wij moesten ze rrret spelden uit hun huisje halen. Ze bleken door de
kak zelf naast het restaurant uit de Oosterschelde gevist en smaakten".... tja"
Waarnaar? Laten \tue maar zegger' dat het vooral leuk was dat ze naast ons bord
uit het water rn/aren gehaald en dat de Zeguwerr ze krukeis noemen. En die
smaak, ncri ja Ce plaatselijke i,vijn in een vakantieiand smaakt daar ook altijd
lekkerder eian Í-h-uis" &4aar we bestroteí\ ze aok zelf een kee:: op te vissen. lVe
hebben een hc*tje aan cte 0*stei-scheid,e en die turee keer per dag dat het laag
water ís liggen de mossels, oesters en kckkels vccr kret oprapen" *esters en
rncsselen p}uktrn rn,e v*ker, íTlaar eic kr"uke Ls rvaren nieulrr vco: *i:s" Een
*mm*r:tje qr*l :À*s gai:Lla/ g*piukt e11 otï1 ze kael te houden hinger-i .e;e z*'s nacLits
langs dc "b*r.:t i* de pr-:t* in het lvaï.er. tle v*igsirde Cag zcruden zr rie
i.ngaan"
=an
Fr-r-s;1* rie ;:*r-'::' i-;ii eigel:: 't:-Àiri', eai ik ï:raË,ï rfggcn. De v*lg*nd-e in.:rplen ;:ieteen i:t
*e plaat=*lij.l';e t,: I 'i** irlirl&ten, k**flu;ck ili: e-J-* i:iilage ia:xs*cr- *n z**kr*,ai
ingeslag*;:. ïi*t-:zc* *rnulien :rv*::Cen" ia*i:ten -rurij" ?erug <"ip de i:*r:r h*L pr-:.ts_ir
Í?laar ecïls .:pg*i:a*-lci": zolrei*n rr 1:iiË :iien,a-al is-r*n,l 1F,lat'r,re t*e-n zagel i:ec-am
*ns iede:-c trek i;: i<rt;kels" In :rctterl r,iaÍ! tien en in aileriei stadia =;ai.l *ntsr:apping
zater: ze. ïtg;e* d-e rvanetr van de em,ffler gekleefC" Alsof ze zícht berryust -\À/-are* r./ar-!
hun na?:ije knofiockrijke toekornst prcbeei-d en ze }:un slakkengang tct het
uiterste op te voerett" Bootvluchtelingen viraren het. Nlaar dan h.eel ver van de
boct. Als kleine rnenqjes probeerderL ze zich krampachtig aan de rand vast Èe
houden en niet terug te vallen in de emmer. En dat zouden wij gaan eten""."? Dat
kleine grut dat nauwelijks de rnoeite r,lraard was om een l:otrle kies te rzullen" Maar
dat kennelijk wel voldoende hersens had om aan een zekere tornatensaus te
ontsnappen. \ffe hekrben die dag pasta
gegeten. Vegetarisch met knoflook en
tomaat. En de krukeis? Die hechtten zicl:
darrkbaar aaÍf de romp va:n onze boat" Ze
hebben daan een heerlijk biotoapje
gevonden" Sarnen rnet zeepokken en
allerlei andere water flora en fauna" lMe
z11n nret vooruit te branden. Je zaw ze tcstbt
opvreten die krengen" ".
I{ees Mei.jer ayï-r Stella I\4aris

pagine- 1*

In de 'o tilflrr<íàr'!'
In de "kijker" is een rubriek waarin wordt teruggekeken naar de
herkomst en het ontstaan van de liederen die door Rumor di Mare
worden gezor:ger:. en zijn'herbntdekt door Nanko, Jack en Frits.
Ele Eleli
Titel:
Taal:
Soort:

Iïaul on the Bowline
Ele Eieli
Een van de circa 7O
talen van Zambía
peddellied van
vissers

Titel:

Haul on the Bowline

TaaI:

Engels

Soort:

Korte haal shan§

ja
Traditioneei:
Schriiver/compqgist:

ja
Traditioneel:
§chrriver/componist:

Voorzang / samenzang : v oo rzang

V o ar

Omschrijvjnq tekst en eventuele
Ye{talinql

Omschrijving tekqt En eventuele
vertalinq:

Ííeg, ít is suseet. irz the meat like
vlees of de vis is heerlijk

ss-lt"

Het

.§chlerqrarld & verklaÍlns
i/issersliecl ult Luapula, Zan:rbia {Ffet
gehieci va;r' Cízi,e{Fufs" **stkust va;r het
I.dwer"urneeri"
H*t wcrdt gere:Í?grn C*or visserlui aJ.s zij
i:un kan* aver het ldrsrefl-imeer peddelen.
S*rns wordt i:let als *r:d.erhor-id*nde dacls
gebracht, als waardeing v*or de goede
emaak van vlees of rris rnet zout.

Andrew Muwowo, etnoiogisch neusicus
rlít Zambia leerde Rumor dit ljed ap 14
rnaart 2005.
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zang

f satnenzang: voorzang

Tlze bou;lirze is de hoelijn, het t*uwwaarmee de loefkant va-r: razeíler:. Í:íj het
aan de wind zetTen strak wordt getrokken
*rn ltet zeil beter uri-nd te latcn \/Bl1gen.

Aqbterglqp{-.& ver*1qryss
Dit §rpe sh.arr§, b*h.r:*rt rx*gehjk i*i- he;:
*ud*t* s*cx't. V**r 150S, i-ce:: aik*r:
razeiles: ls,-erden gev**rd-. -,v*t iie br:elijrr
zeer i:ela:rgrijk o:n z* }:*cg r:rogelijk a*"n
de wind te zeítren"
*ver 'F{aui or: the Ecrvlir:,:' s*Lrrijfï Star:
F{ugill in zijn standaardrn-erk'Sha:tties
from the seven seas': The final us*rcÍ
'ltauÍ'was s?touted ouí- staccato, *r rrfiÍzer
the fult ucshte of the note usas giuen *nd.
then afinal upward gru.r$ or yeÍ.p §,s rneÍL
fell back on th"e rope.

In de "kfljkerr'n
John Cherokee
John Cherokee
Titel:
Taal:
Engels
Soort:
Korte haal shanty
ja
Traditioneel:
§chrijver/componist:
Y oar zanq

f samer.zang:

v

oatzar.g

Omschrijving tekst en eventuele
vertalinq:

John Cherokee was een Indiaan en een
geronseld matroos, die íedere keer droste
(de benen nam). Maar telkens pakten ze
hem weer en sloegen hem in de ketens in
een donker ruim" Ze gaven hem niet te
eten en te drinken, zodat zijn botten
begonnen te rammelen. Nu- wordt zijn
geest, hetrernaal nat en groen, nog vaak
J:oven in de rnast gezíen"
&qhtergrond & verkiaane
§en shant3, uit de
Cararben. Schepen lÀrarf!:
rraak Ï:emand met een
zogeïi&arËde damhord
l-.erna-nRing. Een
**r:rbinatiË varl ï:lanke,
Afrikaa::se *n trndiaanse
zeeliecÍen, zowei.

Dit z*u Jryhr: Cherokee geweest kunnen zijn.

vrij ais

Uit het gaster?hoeËx var&
rumordimare.nl

*nder ccntract" De shanty
is geschreven over een
West trndische slaaf wiens
talent om te ontsnappen
legendarisch werd. De
shanty is een goed
voorbeeld van een korte
haal of shanty voor het
laden oflossen van
schepen. De invloed van
de landarbeider en
siavengeschiedenis kan
zowel in de muziek a1s de
woorden worden terus

Ad van Eijk {Trossen Los} Radio Ridderkerk
02-49-A6 L9:19:36

lr4a,nnaw,
Il<,

h*

g.ot/L*teÀ^/ v G,{vj ulLíE/

de/t%\f qdeÀ,u, dP)
RÉterdam,ts H a» enàag.ovt, D u
vot*paru *p rorye,w erra,fr . fk, hböp
optredaÀry í,w

gevonden.

Van deze shanty bestaan
er vele teksten, het is ook
bekend a1s'Alabama,
Jotrn Cherokee'.

"

jullÍp/

nng, ss{wtet ovttvruefutu e.fi/
ts harsw í,w de ttdi,o- va.w Ro,ilr*
Rídd-ot k e-,t'l<, vot{ c.*vv óp wa,m*.

pagna
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Uit het gastenboek van rumordimare.nl
Conny Beckmann 28-10-06 2l:25:OS
ts s*g yn*,rt y1&yv va,w R t*vrt

or d"0 14 a,t e+
ïbwíLjul),í,et ovatul,atoww*ow dÀt í*, nogr froed*te*t,

va,w d,erhde/lPilk4,

lv,r cr',a,eri/vw.")4/ aa44/ 3 al<robe-r w iu]]i"e, Lw LeíÀ,ent
dPÀ4"
TtwuAu$r'íLta 5,w orldte,w u,nrt d^qAn'tv aÀr,clv nbrlv mif ou,clv W
To{3 ew u ryry vn ttgt wnaofww, da* w at sln{a,& S? ITZT l l l T í,w ez-t dxví,y eíohe,r

Try,

de,w irlt, wt et vulgetàe-?v word,et . .
Zoal.sjulLip/f>e*-e,vrà, í*, wa* íl<, weppLn4eÀamtala.at otwjuJ),í,o optrd,ow rwg.te
be.l,e.ve,ru. I"4a,ar ge.*pre,?-ew wLef d,e/ éirru of aa4"der va"wjullí,etkfior efrv vt4pfjullí,e/ CD
i,w vwíiwbaqga4etl,í"efe,w met yn{iwte}pÀÀr,frdil,,lt0ad,tera»ondrove-r1$í,rtne.nt
Toe-w tlobte,r í,yu dR/ aÀÀfu dp/ CD fu"aaíàpt wa* íl<rla.a,í,e.nà, entfu**ta,fr e,whaà,
mfr&,{ vtog, *.w ià*z: jullíe ,o- trncL vt4bgol$k, ,,\irve;' tabe,l*,ve,n'a
Ik,TLelthpf vaa]<, daÍ ík na, de e*rfre drí.e of ví,e.r nbvvvurlpryva,*l oovvco alr'kanv
y,gqevvh"oe d,e re,*tktíngË. tsií juili"e/ww d.af tota.a.b amde,ru dna,r yt í*/ na., d)c,

l,í*.d"jovolr*pa,ntíÀíLf aphe*voLge.nàp/tetwarhtwrl
JulLietf+eö1>** exa,uhee,, wttg.d>rsíà/ repe;ttoí,r,a svv d,eU.ad.ore,v't gliwha*Wt*.)«z

ínturo**a,nt g.wt ra,vtq«t dn
v*aa.r ju]àíeh.dtbe,w eew g]^]olàíq i,nfu.u*- op
í** fApp e,*w o1, W oe4, toew tlr' I u));* v oor fui *or *o l<eo{ í.,rv,,D

f'l<rk*,vt, we.l, w.w-lqe-btl:oe,b'[<ty"ow

wí,j WvvÍs§*t pdst
e
a,ag;' ?\§o{dp...
Ju];"fe gírt'w oe-wko@ vn& rltarvne-,, uie{diÀqg, * oyu wttuW vyn}r$,krub r^bvefril4
tl<rlsqrqp d,a;,* vtt*o*k jui),íe bbge,a,r"p juilie/ rac),a,nn*kaaaa,fferva,n/
1,1)

.-.

F.

"

x+ffii--. di,

fui,s*'í, *, t

g,'zÀËG #*

{*e*# er:"

?"4€Ë\ne"F"f€Àqr*,zga.*efu*a**{"tDw{É*í*.*dr,

{owsny Be*f<,ytram*

fiIat vooraf grng.
In het zomernummer hebben we Jack kunnen volgen
door Belgie op \Meg naar Frankrijk"
We hebben kunnen lezen dat Jack in een ordinaire café
razíe verwikkeld was r:raar gelukkig is het allemaal
goed afgelopen, hij heeft het er levend van afgebracht
en hier de verdere avonturen van Jack en zíjr:. Doerak
in het land van Chirac.
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Bij de cclnt.role r::oet er veel koelvloeistof
ir:. De wierpot is **k ge;eeÍ r'*i . Na de
dagehjkse controle gaar: \rye weg. 1Me
varen oÍi.geveeÍ 15 minuten en ik zie de
temperatuur cplapen boven de 8S
graden. trk vir:d ook <lat de motcr een
geluid rnaakt dat ik anders niet hoorde.
Het stinkt er er komt veei rook uit de
uitlaat. Motor uit, luik open. B/ierpot is
leeg. 1ilat nu. Ik hel L{enk van Fro Aqua.
\I/at een gemak toch en mobieltje aan
Ï:oord" Hij verrnoeclt dat de aanvoerburs
onderin goed verstapt- nt en een hoge
drukspt"lit kan elat oplossen. Die heb ik
-1,:cord.
1À/e besluiten
toevallig niet aan
te
keren
naar
Fumay"
Eij ?tet keren
terug
kclmen we }}*n t*gen, d* Nieuw
Zeelander rè'aa?"m** we in Zuid tir::'burg
$r.*i:en *pgetr*khen. 1V* r*ep*l: dat we
m*torpech h*?:ben . Thal is a pity er: i:ij
va&lt d**r. iYe z.rjn *,,crl,-a§*d *ver rlie
:r:ental.iteit" 1k d*nk d*i zijn r.qiase
:red strij draentaliteit r:: et la-r: ge
síst*ÍxSracc§';iF xe* c,1: qSal m*cxent
*ver§:**rst* " ]k* N* ei:':rlar: d s* Í-:*ot draa:i
i:ij *n iire*-gt *i i:ij k** h*ipen. f*ij }:ad
;-e*r,valiig **k g"".r::,: ::ir:91* dr:-rks.puil a*tt
i:r:*rd, '.';..q: Ël*iil*].kt:l': j:en: rn 1iaJ"eÍi
''Lilr7-ichlrl{ 1".-'! l .;:, iii)1r1'"
1?fe legg*n &{l-i1 rïj cl ig a*n r;t!:i;:p*r rijn
**hip aa:r het "=isÉt-iil*l'1. ïk i<§g **n id**,
si*p Se "ur.ai.ersleng:l: r1e a*:av*erbuis va-r:
de w"ierpot, rare k;:ikken de slang, ele
kraa-n gaat "r*i &&.s1 . Er kon:t even wat*::
naar bove*, maër dari :det Eleer. ïk raag
de slang *er: paa:'keer d*or de buis er:
Trsn zt*t buitenb*ord de belÏ.etjes naar de
opperviakte komer:. De verstoppii:.g is
weg" trk r.ermced elat het koelsysteern de
dag en *r:r in de rvachtruirnte na de
tunnel is vol geraakt *ret gras *n ta§es
die daar in het -"vater d,reven" Er v:as
daar pas gemaai<Í *n gesn<:eid en rn'*
lagen dicht ?:ij de kant. trVe gaa:r weer op
pad er: de koelír:g dcet t:et goed. 'Weer
wat geleerd! E* Bv{aas ís h,íer werkelijk
prac?rtig" We passeren "Íes enan:es de
&€etlse", drie vr*ura'en eiie volgens el-e
l.egende i:: r*tser zlin v*-ra;:derd. do*r
,:rrer*pel" ïn ,-ie Ír{a,rrican-t* Í1rl:3:fi1eÍ' I stast
i:r*i irt d-ri* t*Lc r:: c r:;c;.r-:irl "epciu, se s
i*ËelèÉe, u-il fa;,t.l'ifi :l'",,vj';-s. cit*i,ich*:::
.

",,

:

urrtreue". Gestraft door colère divíne,
divine wrath, ínaar in het Duits wordt
niet verteld wie de gedaanteverwisseling
deed. Ik vermoed dat heel die streek
overspel pleegde, want er àjn ontzettend
veel rotsen, a1leen de grootte verschilt.
We hou.dert onze aandacht verder bij het
water, want wie weet kom je Die Loreiei
nog tegen. Tegen vieren leggen we aan in
Bogny.Als we de trap opgaan, zien we
een café en eerr supeffrlarkt, dat is wel
heel herrdig. Op het terras van het ca-fé
overleggen we wat we zullen eten" lVe
gaan de supermarkt in en vinden daar
magret de canard. Dat wcrdt weer
srnullen strafcs in het zcnnetje r:p het
dek. F{et leven ka:r siec}r|er ztj*.
Y/e zijn een g::oot gedeelte vacl de dag eie
siuizen gepasseerd met \r00r *ns een
*.ude Rijksvraterstaat- *í Douanel:oot uit
Waddir:*rneer:" De echipper klimi via de
siuistrap telkens or::Jrcng *m eei-st de
lij*en va:: zijc schip vast t* maken en
§cerr:t da:: verv*igens *nre lijn*:: itl
*ntvang*t, legt ze *rlr de b*ide:r. e:: geeí{.
ïf r*ïug, ""',Ve ?t*:e:'*R l':*t s*i.i* niel- *í.
l-.*leker ::r*kkeii_! k" Bij <le bi:t*.*nlE:*ntst j i-:
i3*gny r&ras er nilg r::aer **::: 3:laats a*:r
*-* -r:ri*l;lv* *teig;*r, *'aa.- ;'i; -'i*i Íusgc:r
lEor: r*
Xe =;q;*ret-r. i*is '',e::ci.*Í' Í:aaí
=ij *iei.
**ri kaëe *:* *p r!* ka*:-t =+r*1 raras
a.aËËrgev*sr7 §Baaí rnet .ie :::ededeli*g dat
rr geen g*eri pad vanuiï het **rp naer
Í*e}iep. Lat*r *p de av*nd zijn ln.e *r &aar
t*egelopen *n tu:cffen daar **k de
§*erakmenseri *-a*. di* we i::i *i.r:a:tt aok
ltaclden *n*.r:oet" {}er.elL:.g gepraat
"

Xaterdag 3&jum§"
(inrt:stis geslap*n. B*venaa:: de trap
stcnei d,e plaatselrjke jeugei ncg*1
luídr:.rchtig te rijn" Veel gejoel picrseiing.
m,&§rË/aarcÍn. kon ik c1iet ziem. ïk hen er
maaÍ niet uit gegaan" Dick en Ton
laaeleien niets gehoorel" Za] een schipp*r
da-rt t*c3: lvaakzamer zijn da:t de rest var-t
de ï:emam.ni::g? Die cchtend viei h*t ::te
*p dat er tell<er:s Fra::.sen i:*ver: eran ci*
tu:ap st=c:rdeci te praten en ie wijzen rta-*s
h*t heeld, ik verr::oed een impre*sie va:t
,Je*-.*:r:* et',,§rc. da.n ik g:seere*. ::*g fier zag
Ètilsl: en dei" nu qiil ]:*t !*oeL stond.

pagi::a 34

Ik liep de trap op en nu stond ook de
cafébaas erbij. Er gingen wat Franse
verwensingen aan het adres van de
vandalen die behalve het beeld met
sokkel en al scheefhadden getrokken,
ook op cle intieme locaties van het
vrouwenbeeld, rozen hadden gestoken die
uiteraard gepiukt lvaren uit een
bloemenbak. ik sprak met de caféeigenaar en verteide van de nachtelijke
onrust en hij vertelde mij dat hij het
beeld gemaakt had en ook nog voor eigen
rekening. Het stond er pas een week.
in de supermarkt heb ik uitgebreid
gesproken met de eigenaar over het
flessengas systeem in Frankrijk. Bij de
supermarkt stonden weL S soorten
flessen, groot, klein, trutaan, propaan"
De Nederla-ndse sluiti.ng is anders en
past niet, maar: dat wist ik.
Mijn gas is nog niet op, maar als het
zavcr is, da:: is er geen depot in de
-br:-urt.
Dus ik heh da*r een har:dige
gasfles gek*cht van 10 liter, die in heei
Franierijk cnt te wisselen ls en een 10
literítres is niet zvJacr er: k:an achter *p <ie
fiets. als het ::c,Jig i+" *e rÍrukregela*,r
kreeg ik cadear-r. Er ln**sten "vvel 1àa-t
í*rm: uili*re:: in ge-,*-i lei :rE'* r{i-Í:l c:et
*dr*sgegel/en * e* h e:,'l **rs*l:riít- rnt:es t
ik g*ed }:elvarer:., l:-rirlers kre*g ik leet
statiegelcl nie: i:er"r:g" l.Àle-' Ë*c:: vaïen eï:
da*r is rl-e "Í:**t uil \h;*"ddir:;3.€en \x/eer.
*e sluizenr*l is rare*r hels-elfde als de ciag
ervoor en de sclzipper vindt dat geen
enkel probtreem. Om 12.0S r:ur zijn we in
de nieuw aangeiegde haven van
eharleville en hrebben vlak daarvoor de
schipper en zijn vÍ:ouw va:r de
Rijkswaterstaat boot gedag geruraatd. Zíj
gaan verder richting Sedan"
De haven is groot en ligt bij een eamping,
\rilaar alle sanitair aanwezig is. Het
mooist lig je eigenfujk r,lak voor de invaart
aan stuurboordzijde aan de steigers die
ook aan de camping liggen eR tevens een
mooi uítzicttt hebben op d-e oude stad.
Maar daar is het voi en ik wiX trouwens
een ligplaats die goed in het zicht ligt en
waar geen mensen iangs lopen. De boot
moet bier L4 dagen liggen, want het
eerste gedeetrte van de Tour de France zit
er

Corrie , mijn vrouw is 24 juni jarig en
volgende week heb ik ook een aíspraak
om bloed te prikken voor de 3
maandelijkse controle van de CEA
waarde, een methode om de
aanweàg}:.eid van nieuwe kankercellen te
ontdekken.
Het waren schitterende 14 dagen, met
mooi weer, een fijne bemanning, heerlijk
eten, veel belevenissen en ik voel me
sterk.
Ik maak afspraken met de beheerder van
de camping, tevens havenmeester. Zrj
bellen als er problemen zijn en zullen
elke nacht surveilleren als ook de ronde
op de camping wordt gemaakt. Ik zocht
in mijn beste Frans naar een equivalent
voor "oogje in het zeil houden" en terwijl
ik wat koeterwaals sprak, kwam daar het
surveilleren naar boven en het was
duidelijk.
'We
verkenden de werkelijk leuke stad
Charleville Mezières met zijn prachtige
Place Ducale, gingen ter afsluiting
heerlijk uit eten en vertrokken de
vclgende rnorgen met de trein van 10"15
ulïr naaÍ Nederland. Tot over 14 dager',
dan verder met Corrie richting Parijs"
A bientöt.

Reactie of wagen naar
jackvlieland@cs.com

In hiei rrolgende nlxmÍner:
de avonturen van Jack in Farijs.

0Tl"
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Rituelen op
1[ret

z,ee

In dit nummer van de Scheepspost staat een stuk over de ceremonie van
afmonsteren van het dode paard'. Zíjn er nog meer rituelen bekend uit de zeívaart?
Hier een posng tot inventarisatie.

- Het door de kapitein na het passeren van de uiterton (laatste ton van h.et znegat
richting zee) trelkom op zee'toewensen van de bemanning {passagiers}. Met'schoot an',
1 9d. eeuw, koopvaardij.

Ínitiatieriten. Ontgroening van diegenen die voor de eerste keer een markant punt
passeerden. Dit kon een stel klippen zin, een zeestraat of een bepaalde breedtegraad.
Voorbeelden voor Nederlandse scheepsbemannirlgen: kaap Kullen, Pointe du Ras,
Kreeftskeerkring en de Linie. Vorm van ontgroening bij bijvoorbeeld de KliBpen van
Eedsaga:'valdoop' of zeedoop, nieuweling wordt hangend aan een touw vanaf de ra ii
-

zee

gedompeld.
..:rÈ.- .í ai.

:{i.;;:r

Passeren uan. de euenaa.r) Neptunes komt op
bezoek, inzepen ivaak met uitwerpselen uit het
va::kenskot enl*f verfl en scheren met een bot
rnes daarna schoonspuiten en uitdelen van
sigaren en fors drankgebruik" Alies'.ry'at leefde
aan J:r:crd werd gedoopt, aoi< de seheepskat.
-

=

:

?L::

:
i

!

: §lj her passeren .;an de klipp*n vag: À1"ï:r*i.hos
i.i*cr d* Braziiiaa,r:rse kustl w*rd- a7'b var"r de *osiic,d-iëvaa::d*rs een <Íankgebed gedaa;i *r; kreeg de
i,ierrra::i:ing Ëen extra rants+en 1" 1jn *r:, ',rlees.
'"j*rder werci *r n:t;ziek gernaakt, gedansr err
=pelieij*s gedaan.
- ?ijeiens f{ersttijci ha}en a1s *ri* K*ningen
verkiede matrczer: geld op i:r; de *fficieren.
Opbrengst wordt gehn;ikt vo*r eeri 'gen*egeiijke
kameradenavond'.

,

'""Èr{

i ;a, L -\ri.*,,;.i!.;,i.-*. .r ri. tt.l- .f tL

?
'

?íeétwraa

Rer

l.

J:;*-:.

.,'J,,, _l.u

"- FIet saiueren naar het achterscFrip stamt uit de
tijd van de ontdekkingsreizigers rond de
Middellandse Zee. Deze schepen hadden een Mariabeeld op het achterschip staan u/aaÍ
de bemanning een knieval naar maakte.

- Het fiuiten voor wind. Russische Finnen werden beschouwd als priura tnrindfluiters',
mensen die door te fluiten ervoor konden zarger, dat er wind kwarn.
- Begrafenis op zee. Bij 17a" eeuu/se Compagnieschepen ging een gewone zeernart irt
zeildoek of deken genaaid na een gei:ed via een plank overboord" Alleen het lijk varl eeíI
scLripper werd met kogels verzwaaÍd en als eerbetoon werden drie kanonsa-lvo's gegeven.
In de 19d" eeuw was de cerernonle bij de marine uitgetrreider"
- Cerenronie van het 'Docie paard afinonsteren' {'Faying alf lhe Dectd Í{*rse .'}, vooral uit dc tijd
van dc Australisehe emigrantensehepen" De 1'r'maand gage dic de zeci"ilan kreeg kware in handem
van eeil r*nselaar of kosthuiscigenaar" De zeer.nan lverkte d-e cerste rnaand rz*or nieis of, zoals
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hij het zelf uitdrukte toor een dood paard'. Om te vieren dat hij echt geld ging verdienerr
werd er een paard van zeildoek gemaakt met staart en manen van uitgeplozen touw.
Onder }ret zinger: van 'Ihe Dead Horse Shanty'werd het beest aan een ra opgehesen,
waarna de lijn werd doorgesneden en het paard in zee viel.
- Apart taalgebruik versterkte ook de eenheid onder de zeelui. Naast alle
scheepsonderdelen hadden/hebben ook de termen die met de dagelijkse gang vat:- zaker:te maken hebben een nautisehe naam zoals; hondenwacht, acht glazen (tijdsaanduiding)
en bezaanschoot aaÍr'voor het schenken van een borrel.

- Zingen a/b om het werk lichter te maken of als ontspanning. Vaak werd de tekst van de
shanties of forebitters ook gebruíkt om kritiek te leveren op de dagelijkse gang var:- zaketl
of organisatie"

Frits

ingezonden
mecledeling
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Anf-,neriose..rre:rtronllomg l.raffl Doruvre Jong:erls, Llo'alo.*tre

E-a

l{e:l eoiunage

n*fl:Lva

Ooít t**rclefl u)e urxz §{ees *uwejart, al rneer daru 25 jaar beroegssmwzíkant. en
uerïaíker u{érz ua{}ïtzl ltraeg- eiv z€em&rtsÍíedjes, fuet lied'Dauz»e Jangercs, Douwe'. Een
jaar of wat geíeden spraken use elksar rLCIg tlleer" eetzs. Hij uerteÍde d.at ?tij een LF uart
e*n AntwerpsË zctnger hnd waqr'Doutsse JamEens, Dour.*e op starud. Peet uand ap twt
z»eb de nsítrïL uan de x{tnger: Jahn I;und-stntrn. Erj zijrt laatste ber-oek aan Antwerpert
z*chÍen ltiS erz uaarctl zijn K*rry net zalang doar t*t de LP geuorzd"en werd.
§fet lecíer vam Jolan Lundströrn
In de liedjes van J*hin Lundströr"n {.{nhnrerpen, 6.10.1.9l9-Merksern, 26"7. i99CI} ruik je zo
de geur van de haven: zeemansrornantiek, dje bovend,ien hand in hand gaat met een gr*te
seciale beiroge*i:eid, Het kan *ok raaeilijk anders. Grootvader L.undströfl1xvas een Zweeds
zeetrflan. Zijn *uders larelden een ueemaÍlscafe *p*n::: l:et Sctripperskwa::tier, rvaa:: de
uaírger tevens *pgr*eide. F{et leven was *r trau\&', Ína.sï er heerste steeds een grote
solidariteit. Frecies deze twee f,actoreri lage;: aan <1c basís van zejn r*ust7<a7e cairière"
tr96E tr*esteeg !:$ vo*r het eerst }:.et podium" ÍÉafir to*n reeds had h-ij pls .:iccent ;:ruai*k,
rlans en teker:en al e*n drrik lev*n aehter d* r:g. &{a*r ràjr: gr**tstc bekend}:eíd -rrcrwierf hrJ'
**getrnd.jfeld *-ls instn;3&enter:i**a;w*r. Z* le*rd* i:i.j r:r:t*!1:a:r"c ji:ngere;:, *r\ '.,cik*r:iueika;:terr,
di.e gnear al t* gr*-ag .ra-r: z!jr: k*nr:is *n gedi.rlC g*h::uik ïrt{a&"i<k{L? insari:n:*:iten b*urÀi-:i *rt
bespelen. Lund-str*lrl s*hre*í ;:*k ?:**i -:..*t ii**je* :-.1f" .*ie I:j *Fa.*i zeií ,.*fr.*.lki* r:Ë;:ei
d*crgaf, aar: **itrrga'e s-is trV*:1nËs, Itu§-:, 't F*ij.*kske -=Í. r'1e Kad;:lle*"

In

li*di*s l1;* 3:jj s*Ï:reef i<cs::: bij stefl,raÉ: rlr riis;r,, i,';:i:i'ja r.ai*.ksi*r:. iJ.i -'Í',,;;:;r.-i';-ttin§.
Hij i:ezrir:g h::r i::*r:i h*t le,'",e:: va* ri* :::*:*ti:e;;-r:*}.'Jr::: kari xi,:- efi .,'e:"t=3d* *1rrir is :::*d*n

ía: <Íie

,an de r-'ilEj.qyrlgg-r ,rjii '::j;:,cf i.:e-Tuï')*.s?:'',. .
,"; ,.'. ,": .i:. . " I ,r *r',:d .i:..
i/aak ri.jr:: ir t*kster: i-*r=*J:tj**h t:, rri-r.i- -:-t.. -.- ,r-':*l*t: ::t.: *ï*i: L:*l i:;:t-.-.i:r1i-aïri :.:i-:-.i:.:*íl
- l':.;i.,;t.;1k;:+*§e:i -1r::t:,. .-.:., '-ti: -i.::r. -, lit]
3*::dr::j*:"tr:, il* t'.;:*:s;es:r*:. h*t Sch:3i;,r."r ji .-:: :.
"ieze"..J'u:.::''::i'.:!i!:.,.':.1\\.i3j.F.:J..,?Ë:i:s'..
st*trd* *f :";jeia*kL* :la*J" d-* *:rx.h**§ se!.:{rt},.:{í: 1,:,:;'ir1hr,ri'i::,:i:-.
"

5*i<endi',rii"(l;':;ll;sïí('!i.",'**:aitjs

het publ:t:k z*

E;rnsc:!-;oulveiiji<

"ia-i'

t<..i...:, -,i

n:cgctjl< :;

-i-r

',é. ,,,r', :r:j :,.r,.,

;,-!Í

:ï
" " a*r,:k;irr
*r: 'iir*i :r,:i*::qr*r:'
c}F

{oÍ"Í}I}oneÍ:*n itt tr-ad,iti*nele stijl. Liedjes *-}s 'tut*-'i*d.*};***ra*d'
deze bespr*k*n LP]" zijn bekerad,ste rru§li::*Í"s. :ii.ir.: ,1*.er eea g*cd- 1ic*íilrei*

§ekst

, - .:.,..

L '- ;ria;(ri !. t i:; rear- :,r - :
-ir*-r:.

em srerasàek qrae"".

De LP heeÍt twee dteis: 'Liekens u*n b*j*rzs'rr: 'Sezl. i+tLï*L€rlz€ ux?i *{,*'s'*n ;;*ve,t rr:g:i *ink
aantal liedjes +l'er de ueerri&.rx dle -3-r]. Ànt',*ery:er-i a&la rie -"n *i -f*l=;:i .:Íi in h*t
§eh-lpperskrarartier v*rt alles i:eleefd" Een gccc! v*r:ri:r:r:l$ hie::rml !s l:er" r"t'ri il**rage liíurz"
Het gaaÉ dit keer niet over de kabeliau\4ri.ra-ïfgsÍ l..-laaí L1v*r uc*l-ui die ia:tg i,i1 ;"'.r.. rrji: {--;1ïecst
en in "&ntrarel"Í:en de ï:ioernetjes fií::k i:uiten rett*n ide t*ket 1-*iercneleri" i-rr:i: c;{: ffii:ir!*}{ i.e
a:rd"ers dan rarat wij gew-end zljn, 3n de lzerte 3ijkt" 1::cÉ';r''i!.sat *p cl.kaar"

h**s vai: *ie IF sta-at rÍ-at tekst, r:a:.rjck t:ii uàrlg r;*r: .i*terl L-ued-.iirói:ír al"in" f**r Ëier
e*urag* Vevu k]-*pt daË -'.vei, Ii*elr §s]$lqrr J*::,g*r:*. lk:r=tr',i;';. l:*t. ir,v**€1"* i-ri:d u-l"i *nri .i'ri-:ie:i1-r:ir=*
d*t *B c1*ze Ltr st*àaï, *iet. Gp d* le*es :nlr:rcj,ii i:r-'i e-':.rlrx:!-r.re1'rr1 *i.* Via*t:*s* i<"r,,=i.:,.si-*rtd,er
§hrutff" r*\,{uaxek art tekst zi.}r: a*a-ï.s lv'{ h"*t ke::r:*;:.t. *-i zi'.'1}.: t'1..'..(--i-) ír}.rpr :li"E{i]i!ge iLi,,,.l.rvr::ig:se
rqrocrden tn d* teksi- ir*ek de::*rschj-llel:].

*p

eïe

Frlts & treet
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Bronnen:
- :i*p".i-il::.i::LAr§I]ë:jgËi!1.qlg-I!Ë.4lrEe-I- r .j:pëq-*fed-s!r{}{e,h3§è
- LP: 'Liekens uan bajons' f 'Dat Anh»erpe uen ons'. Tekst, rnuàek en zarLg John
Lundström. CBS 53054, manufactured 1974.

Atlé coureuge viva
We vère aL za Lank aep zee
Water, wind en soems een meeuw
We kennen de smaak val 't bier nie meer
Ons keel die doe van dorst zo zeet

Allé coureuge viva
A1lé coureuge viva
Allé coureuge viva
Hé coureuge viva

In Antwerpen dor legge we aan
Dor zen w-e nor de kant gegaan
in de "Gamle Norstr<'bij Rosse Katrien
Dor dronken wij een pint of tien

Allé coureuge viva
Allé coureuge viva

't Bier was goed, 't bier was koud
'l Liep zo zeuLtkes deur ons strout
1"Ve zopen tot rniddernackrt
Toen kregen wij een gce ged-acht

Atrlé coureuge

Allé coureuge viva
Hé coureuge viva
viva
Allé eoure:.rge viva
À11é

coureuge viva

l{é c*ureuge viva
zachten een iirf" *re v*nden er drei
Één *ep de sch**t. ïrt'ee ea§ *r-rs zij
'Àlat die rrlet rxri *eeën riat .,rr-as r:ogai kras
'k docht dak in den hemel rvas

Àilé c*ureuge rriva
Al1é c*ureuge viva

lVe zijn norn'eÉ tat*ueur gegaari
Na kunde oep 0Í1s borst zien staan
Een hart in 't rood, een anken in 't blauw
En daaronder een biote vrouw

Àtrlé ccureuge
A1lé coureuge

trVe

Ons centen àjrr we aliemaal ki rijt
Da gaat zo a1s ge dorstig zijt
Maar daarvan hebben we geen chagrij'n
't Moest er mor za gae niet zi"jn
Water, wind en soems een Íneeu,Àr
Na vère wij ten-lg oep die zee
De smaak van 't bier en 't iíef veert rnee
Ons geld bleef in de staneiné

,4iie c*ureuge viva
i{e q:our*uge viva

viva
viva

Allé ccureuge viva
Hé coureuge viva
Ailé coureuge viva
Ailé coureuge viva
Alié coureuge viva
Hé coureuge viva
Allé coureuge viva
Allé coureuge viva
Allé coureuge viva
Hé coureuge vivat
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§auwe jongeas, daarwe {\fr.aamse kaapstandershantg }
\Me

trekken en sleurcn ons hier kapot
En dat voor *o weinig geld begot

Dauwe jongens, dauwe
Dauwe jongens, dan-rwe

De ï:lackpan i* *leeht, de pre is klein
Da kr:mt omdat wij m*r sloebers zijn

Dauwe jongens, dauwe
Damwe jongens, dauwe

Wij zijn z* laxg van huis weggeweest Dauwe jongens, dauwe
Dauwe jongens, dauwe
*ns vrcu'.Àren rnissen rry-i; nog 't rneest
'k heb tq:ch e* *ch*on gedroaned vannacht Dauwe jongens, dauwe
llauw'e jongens, dauwe
§en zeern*ei-rrrin in mijn haagmat lag
Na is Neptunes *ep mij zo kra'aad
Hij is jal*ers en tot ailes in staat

Dauwe jongens, dauwe
Daurn'e jongen*, dauwe

En is krem jalcer* *ï1 i*t aiies in *i*.at
Hij laat het stcrmf " *rlr* schip vergaat

§auwe jt:ngens, dauwe
§auwe jonger:s, dau:a,e

fu!*r ale

1ve vergàe-T:

da*. kcrn ik

T*rug 3:ij elie k*app*

r*iss*I:ier:

eeemeryr:nin

Ccea*c]
i]*r kun*1e ï3&. t:,x;fit geiir:r.eii zien staa::

Ë;: **p den ]:odem ";agl derr

effi§ffi4ffi§"=Yffi§"3r.§
§6 &

§"? §exxeË

.'

§aurnre j*ngens, elaxrve

tauraic j**gens, dauwe
Dauxr* j*ngen.*, dauwe
ï}anÀrqr*

i**g*r:.*,

{9altrw,*

§FffiW,

*p*r**em *àj*ee§ **

u§ax.§

effi
dcr' §tuesÉgr-*fudr"e *eèSf'-

*txsfu ax'-em, Sw.Éës§mmd
F.umrer di &€*r* is -,-; i:g*:r*rligd *r:l *p *it F-esii.r,ai i-* i.;*:l-rcr:, zi*gei:r. 3{st rr*;:d.i ".ri:;i::"
r:e "33 íit* ?:ls.an ge*rgu:::.!.se*rei in Cuxhav"en. ilere Fi*::elseeii*iibadplaats ligt aa*. de
:aràSoev*r rrarr de Elb* *:*nriing ongelr*er 8ft lci].r:cn*tei te* ir-esten vatr l{ar::barg,

ïn l:et t*taal fleÍner: t:r 15 sharetykcreÍi a&.n h*t íestival <i"*el" ï)e *pÍredens ?:*gir:r;:en
*p ueterdagrrrideà*-g in her cenàrum valt de stad. 's ,4l.e:nds is *s" **r: 'iMaritin:en
*ai*-Àb*nd'íl:, d* Ku-ge}ï:a3<e- Fíalie , zes vajl de 15 sh*::.qrk*ren treder:. hier *p.
ï{i*rna {ca" 22.** uur} gaet i:et feest d**r met aJl* z*ngeís en gesten in d.e
Kr:rparkhaile {meÉ -;rs*'r'tr*,irz§!íche*. Getrrín-kepr#:sÉrri uztd- 'pr*istu€{t€ft
,§;a**kcrrg eb t;terzi "
Fiet *inde van d.* av*nd,, d* 'i$itterrLez*fofsh*u;', -:r,*rdt- vcÍzc.':gd- d**r" **r viul ;l*
deeizremende k*rau. lir is spr-ake vfiÍi dat Rurao;"hie::v*or g*vraagd za*-i gaaa
rvor'den! Zekerhei.et va:nu.it d-c org*ai.sati* is er *cttte:::r*g r:i*t"
'Sfuol;l und" Shr.-nígs ea*nsf*p'is het rnott* va* d-e z*.ttda.g ir: !:eï i]*ser Ki:rpark, !:rer
ï::erien elle gr*cp*c1 tusseïl LS *n 18 uur *p.

H*t l,*oricplge ptra:: is *r:n r:p r;rijd*g:::àeldag vaz:ruit L.ei,§*n ï* v*rtrektreen. Er zijr:
ir:rrcid"dels c*ntacten *a*t eer: .J*ugdherï:erg díe i:t d* §eríg:"en ** re<1elilk in d.e i-rii:::'.-i&;:. het Fe*iíva-lterr*i:: iig!. ffiadeee, fuerËch*em e*Bgers.
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