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Voorrxroord

In deze uitgave geen voorwoord, het
zijn 24 pagina's geworden, dat
vonden we wel even genoeg.

Bij de voorpagina: Muziek op zee.
Die zeelui spelen uoor hun maten als de Gwydyr
Castle nabij Panama ligt in 19O1 , bezig met het
lossen uan kolen. Omdat hij geen zin had lokale
arbeiders in te schakelen liet de urekkige kapitein
de bemanning 12 uur achtereen in de ntimen
werken, uaar "elke kilo kolen met de hand moest
worden gelost", zoals een bemanningslid schreef.
Het uas geen Luonder dat zelfs de eenuoudige
muzie-k in
hetfoksel een "uelkome onderbreking uormde in de
afstompende eentonígheid uan ons bestaan".
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VOC-I(AARTEN BOVEN
1VATER

a-

Driehonderd jaar lang lagen unieke VOC-
kaarten verborgen in een bibliotheek in
Engeland. Dankzil het Corpus Christi
College in Oxford krvamen de zeekaarten
boven water. Hoe deze in handen zijn
gekomen van de Englsen is een raadsel.
Het enige wat we weten, is dat de
kaarten vanaf 1715 in Oxford werden
bewaard en in de vergetelheid raakten.

De 17de eeuwse manuscriptkaarten zijn
van onschatbare cultuurhistorische
waarde. Deze tentoonstelling biedt u de
kans om de complete coliectie te
bewonderen in de 'schatkamer'rran het
Maritiem Museum Rotterdam.

Geheim
De VOC-kaa-rten otrr J.: l'.i=:-a:::s.
expansie in lndo:es:ë l::-::a -:::-a .:: S:r
Lanka. ie ha:-c..s<::-::=:- "':- ^.
Nede rla;-rCe:s 3.' -: -:: -'*'.-'::- -,i'alperen

Hoil.a:tose ','-a:..=: ::- :: s:aail rDute
^-...-:dóI ;, - - ,-sL- =--:-1 - --a1-:C-- E1l

t-geZifl-:,cI- :::-::::: -: *iiefst belangfijke

De schar vao Corpus Christi is nog te zien t/m
9 september 2OO7 in Maritiem Museum
Rotterdan, Leuvenhaven 1, 3O11 EA.

Rotterdam-Centrum.
g;tr'W. MARITIEM MUSEUM.NL
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Levende shantylegendes uit de Caribean herontdekt.
Unieke Barrouallie Whalers naar shantyfestival Workum
Het Internationaal Shantyfestival Workum kreeg in 2003 hele bijzondere gasten. A1 het
spaargeld ging op om enkeie shantyzangers uit het Caribische Sint-Vincent te haien.
Geen gepolijste folkzangers maar vier doorleefde bejaarde vissers, die tot in de jaren
zerrentig onder het zingen van shanties op kleine walvissen visten. Het is hun tweede
optreden nadat ze vorig jaar zijn herontdekt door de Amerikaanse onderzoekers van
I'i1-stic Seaport, In juni zongen de Whalers op het shantyfestival in Mystic waar het
pu cirek ze a,1s topattractie ontving.

" still alive "
.-,-:.::reen aanvaard is de gedachte dat Stan Hugill de laatste shantyman aan boord van
r- i:f,te zeilende koopvaardijschepen is geweest. Onderzoekers binnen het genre
-','::r:*ecieren op zee, hebben nooit een ander kunnen traceren. Naarmate de tijd verstrijkt
-s i. Kans daarop natuurlijk ook steeds kleiner. Toch zijn onderzoekers van Mystic
Se aport (Connecticut, USA) er in geslaagd om een groepje vissers in het Caribisch gebied
te herontdekken die tot in d-e jaren '70 shanties gebruikten bij hun jacht op kleine
u'a-h'issen. Herontdekken omdat de folklorist Roger Abrahams deze groep in de zestiger
jaren al had gevonden. Hij maakte bandopnames van hun shanties en tekende de liedjes
op in een boekje. Deze mannen bleken dus nog te leven.

In het najaar van 2001 bezocht r- : ., *.
Dan Lanier, voormalig organisator ,r *+. ., i
van het Mystic Seaport's Annual -, =i'" i 66 ft
Sea Music Festival, het eiland St. Fj# ,g6u 1,;, ' . --,
Vincent. Dit is één van de .;"* ffi ; " 1".:.f i

Bovenwindse Eilanden en maakt 
_ ffiffiËa W f, .i''rn , 

'

deel uit van het Engelse

ffii:ï:::ï,?l*ïï;::,1'f" ërc Ji

li:,'-'l*;.i"ia",.;*,";,.' L"k -
ilïïffi"0#l:::ï,H:':i ltg ;ffi* ii ,
schakelde het Mystic Seaport Museum in. De vissers die a11en in het dorp Barrouallie
',','oonden, kenden elkaar wel maar niet a1s zangers. Lanier bracht ze sa-men en zrjn locale
zal-envriend, Vincent Reid, wierp zich op als manager en beschermer van het nieuw
':n'.dekte cultuurgoed. De voormalige vissers gingen hun repertoire oefenen en de
,:rga:risatie van het Mystic Seaport Museum bewoog hemel en aarde om de Barrouallie
\\-ha-lers. zoals de groep inmiddels heette, naar Amerika te halen.

"Groot podium"
En zo stonden op 6 juni 2OO2 vier zenuwachtige, mvarte, bejaarde mannen op het
podium van het lJste fulyslic Seaport Festival. In helder biauwe shirts en met
basebailpetten in dezelfde kleur, vielen ze wat uit de toon bij de altijd sjofel geklede
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folkzangers. In goed verstaanbaar Engels vertelden ze }:oe een dag vissen op blackÍish
vanuit hun dorp Barroualllie vroeger tn zíjn werk ging. Het verhaal werd geillustreerd met
shanties zoals die bij de verschillende werkzaamheden gebruikt zijn. Dat ging ongeveer
zoi us'Avonds werd alles voorbereid en klaargelegd voor het uitvaren. Om half vier namen
we plaats in onze open sloepen en roeiden de zee op tot een bepaalde afstand van de
kust. Daar wachtten we op de blackÍish. Dat duurde soms erg lang en ondertussen
vermaakten we ons met verhalen vertellen en liedjes zingen.
Zagen we een blackfish dan roeiden we daar heel rustig heen onder het zingen van
Blackbird Get Up.
Eén van ons stond voorin de sloep klaar met de harpoen. Zodrawe dicht genoeg
genaderd waren, werd de harpoen als een speer in het lijf van de walvis gegooid. Die trok
het schip dan in vliegende vaart voort, soms over grote afstanden. Soms dook de
blackÍish de diepte in of was het anderszins zo gevaarlijk dat we de lijn moesten
doorsnijden. Hadden we de eerste blackfish te pakken, volgden er vaak meer. Omdat ze,
net a1s andere walvissoorten in familieverband leven, kwamen de andere familieleden
vaak kijken bij de gewonde vis. Daardoor lukte het vaak om meerdere familieleden of
zelfs hele families te vangen. De walvissen werden óf meteen in stukken gesneden en in
de boten geladen, óf aan de zijkant van de boten bevestigd en meegenomen naar het
dorp. Het terugroeien vÈrn de.zwaarbeladen boten was een langdurige onderneming en
moest erg voorzichtig gebeuren gm geen water in de boten te krijgen. We gebruikten
hiervoor liederen als 3Shenadoah', 'The Rio Grand'en 'A Long Time Ago'. Deze
shanties zolagela we langzaam en de teksten verschilden per keer. In de baai, dicht bij het
do.p, werden weer verschillende shanties gezongen. Nu om onze komst bij de
dorpsbewoners aan te kondigen. Die hielpen vervolgens wederom onder het zingen van
shanties met het aan de wal trekken vÉul de blacldish. Als beloning kreeg iedereen een
stuk vlees."
De Barrioullie Whalers leerden de liederen van generatie op generatie. Veel van deze
shanties waren ooit meegebracht door dorpsgenoten die gewerkt hadden op de zeilende
walvisvaarders of op de koopvaardijschepen. De shanties werden ingepast in de locale
vistraditie. In plaats van bij het hijsen vaÍL zware zetlen of het lopen aan de kaapstander,
zorngerr de vissers de liederen bij het roeien. Zo kregen de shanties wel een andere
functie, maar werden ze rlog steeds als werklied gebruikt.
Deze zangtraditie stopte in de jaren zeventig toen de economische belangen groter
werden. De vissers wilden hun buit niet meer delen met de dorpsbewoners omdat ze de
inkomsten erv€rn zelf nodig hadden. Hulp om de beesten aan wal te trekken was door het
gebruik van lieren ook niet meer nodig. Op een gegeven moment verdrongen grote
vissersschepen de sloepen en hield de traditie helemaal op te bestaan.

"Ook in Nederland groot succes"
Zoals gezegdwerden de Barrioullie Whalers de grote helden van het festival in Mystic. .
Staande ovaties door het publiek, bewonderd door de folkzangers en de hemel in
geprezen door de pers. De Whalers wisten niet wat hen overkuram. Al dat enthousiasme !
voor hun eeuwenoude liedjes díe ze nooit anders zolagela dan in de eenzaamheid van de
golven, in gevecht met de Blacldish. Helaas is er nog geen cd van deze wonderlijke oude
mannetjes met hun onbeschrijfelijke manier van zingen. Wel heeft het Mystic Seaport
Museum het boe§e van Roger Abrahams :uít 1974 heruitgegeven. Het heet Deep the
water and shallow the shore en is aangevuld met een voorvyoord van Geoff Kaufrnartn en
een up to date verhaal over deze laatste levende shan§rtraditie. Dit boe§e was ook in
Workum te verkrijgen.

Noot van de redactie:
Helaas is dit artikel een paar jaar op de plank blijven fggen, maar we vonden het zo leuk dat we nu toch nog tm puHi:atie
overgaan
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.en
DE SCHIPBREUK BIJ

I(ATTIIIJK

"Voor de duinen bij Katwijk
verkeerde een schip in nood. In de
zvrare storm \Maren de masten
gelcrapt en woeien de zeilen in repen
aan de ra's. Stuurloos dreef het schip
na.ar de kust.
De Katwijkers, die op het strand te
hoop waren gelopen, luisterden
arijgend naar de wanhoopskreten
van het scheepsvolk.

Een paar vissers aarzeldeniet langer
en sleepten de reddingboot het duin
aÍ.

Ét B * È*s .ii .ri,:r !,r -.. ,i .+;;:.,.;. 
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"De pest aan boord,
3:ina hadden ze de kolkende
::anding bereikt, toen de
:'iigemeester in galop kwam
aarrijden, en riep: "Laat verzuipen,
::e schuit!

De pest is aan boord!".

Een tijdland stonden de mannen als
r-eriamd. Toen wakkerde de storm
aan tot een orkaan. Huizenhoge
golven r,r.ierpen het schip op een
zandbank. Het kraakte rn zijn
gebinten en sloeg uit elkaar.
De Katwijkers zagen het schip voor
hun ogen met man en muis vergaan.

aue
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Sindsdien is de plaats, \Maar men
toen uit vrees voor de pest de boot
niet uit wilde zetten, een onheilsplek.

Van geslacht op geslacht hebben
Katwijkers daar, ten Noorden van de
Watering, bij nacht en ontij kreten
van mensen in doodsnood gehoord.

"Katwijkse spoken»
V/ie dan de zee intuurt, ziet donkere
gedaanten vergeefs worstelen met de
golven.
Maar soms herhaalt zich het drama
ook bij helder weer. Dat weet iedereen
in Katwijk dat er een zrt^/are storm op
til is".
En als Ouwehand zijnde, weet je dat
natuurlijk. \Mant wij zijn van Kattik
Zee

Joke Ouwehan d alb Stella Maris

BiJgeloof op zee

-Ratten
Vreemd genoeg werden ratten aan
boord als een gunstig voorteken
beschouwd. Zeelui vonden het
amusante huisdieren, die het weer
konden voorspellen en een vlezige
aanvulling vormden op het karige
menu. Pas wanneer de ratten en
masse het schip verlieten, diende
men zich zorgen te gaan maken.

)n



Beste leden,

Dit is de huidige liedlijst met daarbij vermelding van de voorzangers, ook staan de resene
voorzÉrngers aangegeven. Deze lijst zal gehanteerd worden voor het maken van de programma's.
Als je als reserve op de lijst staat is het wel je eigen verantwoordelijkheid om het lied te kennen,
geef aan de dirigent aan als je het nummer eens wilt oefenen tijdens een repetitie. Het is altijd
mogelijk om aan te geven dat je een lied wilt zingen of proberen, de lijst staat niet voor eeuwig vast
en leden kunnen geen rechten ontlenen aaurr deze lljst. We moeten soepel blijven, ook voor nieuwe
leden in de toekomst.

Namens de muziekcommissie, Leo

num.
1

2

toon zannget
F JanP
D MartienV
CKo
CS
Bes S
D Nanko
GS
FS
F MartienV
G Nanko
Dm Frank F
D JanK
DKo
Em FrankB
F JanS
G FrankF/Her
G JanK
G FrankB
EmS
Em Nanko
Em Nanko
GmS
EmS
C
F FrankB
D JanS
D Jeroen
F JanP
?
Em MartienV
Em FrankB
CS
G Peet
G F.F+Her
FS
Em FankB
D Rene
GS
CS
D FrankB
C Tjerk
GmS
DS
CS

Lled
Home Boys Home
Curacao
Het Franse Gaatje
Luid De Bel
Strike The Bell
Brasson Bien Partout Carré
All For Me Grog
Ameland (West Zuid West)
Talcahuano Girls
Navigant Dans Le Port De Nantes
Op Het Hobbelend Pekelveld
Stormy Weather Boys
De IJzeren Man
De Zoute Zee
Whiskey Johnny
Hei Courage Viva
Greenland Whale Fisheries
De "Hoffnung" (A Long ?ime Ago)
El Oechnjem !

Amsterdam
Once On A Time (Peter Gray)
Farewell And Adieu
Al Van Den Drogen Haring
The Mermaid
Blow Boys Blow
Three Scores And Ten
Sally Brown
Fiddlers Green
Nou... Tabé Dan
Douwe, Jongens Douwe
Santiano
The Holy ground
John B. Sails (Sloop John B.)
Ketelbinkie
Als De Klok Van Arnemuiden
Drunken Sailor
Away Rio
Roll, Alabama, Ro1l
Rolling Home
De Garrenlaaak
De Hamburger Viermaster
Lat Die Blage Flagge Weien
Vaarwel Bruidje Schoon
Zilvervloot

banJo reserve
C FransB
A Fits
G
GS
FS
A Franl<F
DS
CS
C
D FrankF
AmS
A Leo
A PeterS

MartienV
C Frattkj.
D FranlcB
D Na:nlÍo
D JanK

s
?
Rene

DmS
s

G
C?
A FrankF
A FrankF
C Herman

Rene

GS
D PeterS
D F.B/Leo
CS

FransB
A FrrrnlÍJ.
DS
GS
A
G FrankB
DmS
AS
GS

vervolg op gagi,na22
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10
11
12
13
74
15
16
17
18
t9
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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42
43
44
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Zang by den ramp te Leyden

Het ligt natuurlijk nog fris in íeders geheugen, ons optreden uan 12 januari j.l. bij de
herdenking uan de ramp met het kruitschip (12-01-1807). Hier uolgÍ het relaa,s hoe het rut
al bijna beroemde lied wat gezongen uterd tot stand kutam.

Bij een ramplied

De 'Zang by den Íamp te Leyden' heeft zo'n negen maanden nodig gehad om te
-.'.'orden wat het lied nu is. Weliswaar heb ik het lied van pril idee tot definitieve
-.-orrn altijd bU mU gedragen, het was, behalve dan de duur, niet te vergelijken met
een zwangerschap. Want in alle stadia van het proces heb ik het lied met anderen
gedeeld. En dat doe je met een kindje niet: er even uithalen om te zien of er nog
een onderdeeltje bij of af moet....
Juist die wisselwerking, het uitproberen is voor mij belangrljk.
En ik twijfel er niet aan, of in de loop van de jaren zal ik nog onder invloed van de
praktijk het een en ander wijzigen aan tekst en melodie.

Bilderdyk

.\1s eerste heb ik mij ten doel gesteld om een lied te maken, dat in het tijdsbeeld
cast. De dichter Willem Bilderdyk (1756 - 1831) woonde ten tijde van de ramp in
Leiden en heeft er in 1808 ook een herdenkingsdicht over geschreven. Dit gedicht
'Leyden in verwoesting' begint zo:

Wat klinkt ge, Cythers? Rukt l)w snaren,
Rukt, rukt ze aanflenters af, en berst!
Ríjt. handen, ijt, rijt uit, de hairen!
Krtersi, tanden, knerst uan tuanhoop! knerst!
i'.er. z"tchten? hemel! tranen plengen?
a".er. Lt,eeklacht aan den donder mengen,
)""e Leyden op ons hoofd uergntist?
A:.er weenen - ? Ja, het bloed uit de adren!
i.t. stroom' en bruisch'met ziénde baren
):tr 't goluend uuur dat om ons bntischt!

i{e: cegin van het zesde couplet luidt:

Gerechte God! wat schrikuertooning! -Bestelpt; uerplet! uerstikt in 't bloed!
Yerguisd in de omgestorte uoning;
Eru brandende in ltun haardsteègloed!
Cnredbren! - ltooft en borst gespleten - !
O: 

.:., "* "ngren't 
lichaam opgereten.

:NV

F
B

kF
JiF
nan

rrS
/ Leo

nsB
nkF

tnkB
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Dit geëxalteerd taalgebruik was kenmerkend voor Bilderdyk: overdrijving, rijkelijk
gebruik van interpunctie zoals uitroeptekens en vraagtekens. Herhaling vraag en
antwoord, het leent zich vooral om uitgespróken te worden, niet ?§lffiÍ gezrir:ger:.
Bij mijn weten is er ook nauwelijks iets van Bilderdyk op muziek gv*L
Ik ben, zo merk ik achteraf, bijzonder gefascineerd door ongerijmdheden,
rampspoed, dood en verderf. Durrek uit Urrek liet geamputeerd het leven, Tante
Truus stikte in een gat in het asfalt en Ome Koos werd bij het aansteken van de
haard gratis gecremeerd....
Enige gretigheid dus bij het aannemen varr deze "opdracht" kan mij niet ontzegd
worden.
Wie het Bilderdyk-fragment nog eens leest, herkent direct het taalgebruik van de
Zang by den ramp'. Maar meer dan alleen het taalgebruik, ook metrum en
rdmschema volgen Bilderdyk. Zíjn coupletten kun je dus ook zingen op onze
melodie. Hoezolets nieuws creëren? Ikwil alleen maar dingen ànders maken. à

Muziek

Ik stelde mij voor een lied te maken zoals dat rond 1810 - 1820 had kunnen
klinken: de tekst dus als Bilderdyk, de muziek moest twee invalshoeken hebben.
Natuurlijk wilde ik een volkse inslag, zodat het met accordeon geznlrrget:- zot)
kunnen worden. (Overigens is het gebruik van de accordeon in dit opzicht een
anachronisma het instrument was nog niet uitgevonden.) Maar vooral wilde ik
geïnspireerd worden door Franz Schubert (1797 - 1828). Zijnlïed Der Erlkönig'
speelde ergens in mijn achterhoofd. En dan in het bijzonder de begeleiding met de
kenmerkende repeterende octaven voor de piano in de rechterhand die het
noodlot welhaast afdwingen. Ook 'Der Erlkönig'(de tekst is van Goethe) eindigt
droef: "In seinen Armen das Kind war tot." Een enkele repetitie bij Rumor heb ik
de pianobegeleiding gespeeld zoals ik die in mijn hoofd had. Een deel van het
Schubert-voorbeeld vind je nog tertrg in het voor- en tussenspel door de
accordeon. Het is de tegenbeweglng (de andere kant uit dus) van het voor- en
tussenspel van Schubert.

De tekst historisch gezien

In principe heb ik in de tekst geen woord gelogen. A1 het genoemde is historisch
beschreven. Veel hiervan is mij door Cor en Frits aangereikt. [.a.ter ben ik znlf op -

zoek gegaan naar aanvullende informatie met de steun van Jan van Kuilenburg,
een bevriende neerlandicus, met wie ik de liefde voor morbide liederen deelde. Ik :

heb het heel bijzonder ervaren om samen met hem juist dit lied enkele dagen voor
zijn overlijden te bespreken.
Het was de dag van de ramp rustig, zelfs miezerig weer. "Milde waterbaren" (let op
het antieke woord: Bilderdyk gebruikte vaker "waterbaren" maaÍ in de
Statenvertaling kwarn het ook al voor) is daarvan het dichterlijke resultaat.
In kranten van 1807 is gemeld dat de klap tot in Amsterdam te horen was. De
oorzaak is tot op heden niet bekend, al werden er meteen enkele genoemd: de
knecht die ging koken en de schipper die een prjp zou hebben gerookt.
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Dat laatste kon, zo heeft nader onderzoek geleerd, niet \Maar zijn, omdat de
schipper zelf lekker thuis zat, in Delft. Gelukkig heb ik niet gekozen voor een
oorzaak, maar louter de vraag gesteld, waardoor het lied alleen maar actueler is
gebleken.
De kinderen uit couplet 3 die op schooL zaten zijn inderdaad omgekomen.
Er waren zelfs meerdere scholen met slachtoffers. Mijn directe gedachte ging uit
naar de Joodse school, waar een groot aantal slachtoffers viel.
Deze zíjn begraven op het toenmalig in
gebruik zijnde Joodse kerkhof in Katwijk
aan de Rrjn. Het huis waar Bilderdyk later
-s gaan wonen ligt op een steenworp
: -stand.....

: rits en ík zijn bij dit kerkhof gaan kijken,
:n troffen een ommuurd grafmonument
'.i'aarin de siachtoffers anoniem begraven
',r,'aren "Nu ligt gy daar a1s naamelooze,f
Geknakte, pàs ontloken roozenf In 't witte
steenommuurde graf."

Dit vind ik wel de meest treffende Bilderdyk-
imitatie van het lied. Immers, Bilderdyk was
dol op neologismen, nieuw gevormde woorden
door combinaties van twee bekende:
steenommuurd dus.
Dat er verschillende scheepsonderdelen zijn
teruggevonden in de wijde omtrek is een feit.
Inderdaad wordt gemeld, dat het roer buiten
de Hogewoerdse Poort terecht is gekomen. En
een stuk van de mast ligt, nog steeds, in de
Annakapel.

-, s-:. is er ook beschreven dat het Rapenburg door de kracht van de explosie
... - -: .<1\'am te staan. Kortom: alle in het lied genoemde feiten hebben een

, :--l:::care bron. De spelling die 1k zo zorgvuidig mogelijk heb gemodelleerd
,-. = ,: jre van Bilderdyk geeft het iied daarnaast ook iets authentieks.

H umor

, =- een droge opsomming te vermijden heb ik bewust, meestal onder de
-::en-lakte, enige humor heb toegevoegd. Daarmee distantieer ik mij van
B--:erd]-k, omdat die humor in feite de hyperbool, de overdrijving onderuit haalt.
)t: 'Zang b.v den ramp'is dan ook niet geheel een serieus lied; het klÍnkt alsof. De

.'.-'.acloos bij aan: het is huilen, een tranentrekker geworden. Op het ordinaire af.
l'laar de taal van Bilderdyk helpt ook weer een zekere afstand te bewaren.
l: eerste twee coupletten sluiten af met een knipoog: "En kruyt verdraagt een."':nkjen siegt!" is een understatement, zeker gezien het bekende

Pagina 8

te
le

gd

)n.

de

I
)p
:t>,
tk
oor

op

t'

lde

L

ik



eindresultaat. "Hun asch kwam uuren later neer!" is daarentegen ureer een
bovenmatige overdrijving.
Couplet 3 is het meest serieus van de vijf. Toch zithier aan het begin een
dubbelzinnigheid in het vrije citaat van Hieronymus van Alphen {17a6-18O3):
"Mrjn speelen is leeren, mrjn leeren is speelen,l En Íduaarom zou mij dan het
leeren verveelen?" Het klinkt door in "Verzonken in het lerend spel". Wie het
citaat rn zijn context kent, en in de verte die echo van het "waarom zou mij dan
het leeren verveelen?" hoort, hoort iets van een absurde wrangheid: nee, in de
dood verveel je je niet.
Couplet 4 bevat de regels "En die daarbuiten rvvas, die deed er/ Goed aan om met
spoed te gaan." Dat is natuurlijk een open deur intrappen, want op dat moment
was het natuurlijk al te laat. Het klinkt dan ook enigszins goedkoop. Het
binnenrijm goed - spoed markeert dit extra. Direct daarna volgt "Van 't schip nog
kwam er door de beving I E,en deel terecht in heel dbmgeving".
Feitelijk is het onjuist als een deel terechtkomt in de
hele orngeving. Een soort nonsens-overdrijving dus.
Maar let op: het binnenrijm deel - heel staat op
dezelfde plaats als goed - spoed twee regels eerder.
"Hij ligt er nog: zooals het hoortt" Ja, die laatste
toevoeging is nogal obiigaat. En ook hier nogal
wrang: eigenlijk hoort het helemaal niet, zo'n rampt.
Het was even zoeken voor een goede afsluiting in
couplet 5. Dat is dan ook de meest openlijke humor,
als de moraal is "dat u heel goed uit moet kijken, \
Mocht er een kruytschip naast u blijken, Dat is dan , I't einde van 't verhaal!"
Er is ge\ /oon geen moraal en als het zover is, kun je
tegen een ramp van dit formaat niets beginnen.

Jan Marten de Vries

De Kruitramp van 1807

AÍb. tekening van G. r'an Cs uit 1807
De tekenaar geeft op zijn prent de gevolgen
\Meer van de ontploff,rng van het kruitschip.
Rechts op de tekening de brug over de
St.Jacobsgracht. Op de voorgrond zit een
tekenaar de gebeurteni.ssen voor het
nageslacht te vereeuuigen
Uit: Hutspot Haring en \\'rtiebrood - Tien
eeuwen Leiden, Leienaars el hun rarnpen,
aÍ7. 4 blz. 83.
Uitgave: De Kler/Waanders L98l 82
rsBN 90 6630 001 9
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Muziek op Zee

Eea serie over alle soorten muziek aan boord, vooral tijdens de 19a" sn lQste eeuw.
Er was meer dan alleen het zingen van shanties en liedjes van vooruit.

In het eerste deel de scheepsorkesten ofFoo Eoo Bands.
Frits

Foo Foo Bands
: mai:r Foo Foo Band werd gegeven aan het instant orkest aan boord van de grote

:=-- s::-e:en, De bemanning wisselde nogal eens per reis, dus was de samenstelling van het
- r:-: S-- s:eeds u,eer anders. Er werd gebruik gemaakt van (zelfgemaakte) instrumenten en
' =::-:'.'ai al.1es wat maar geluid gaf.
-::,rr :: Duitse zeilschepen was }:ret zo rond 1900 gebruikelijk om muziek te maken. Er
. .rj::: '''erschillende aanleidingen of gelegenheden om te gaan spelen. Als bijvoorbeeld na
:.:- ,=-.,.'are ujd de stemming er weer in gebracht moest worden, marcheerde het orkestje over
..:: ::.l in de richting van de hut van de kapitein. Na een paar nummertjes kreeg de
: ==-::iing dan wel een of andere fles drank.-,'::: sreciale gelegenheden en feesten was de toestemming van de kapitein nodig. Vaak.':i: g; dan uitbundig door de zeelui gedanst. Uiteraard ging het hier vooral om
' 

- --<siansen alkomstig uit verschillende landen. Ook het klompendansen wordt we1
_--.^^*l
: :1 - rl11U.

{ Op de foto:
De bemanning van het Duitse
voltuigschïp de Flottb ek uit
Hamburg (Hester Collection, San
Fransisco). Op de foto zien we van
links naar rechts de volgende
muziekinstrumenten: viool,
triangel, tamboerijn, accordeon,
grote trom met bekkens en kleine
trom.

Ocer ditzelfde schip bestaat er het volgende citaat:

Tmls in die tijd gebruilceffi was uornrden de Duitse zeilsclrcpen op de lange reis een orkest.
ht dit geual bestond het uit fitee arcordeorls, eenfluit, een mandorgel, tiangel, grote drum
gemoakt uan een meeltromm.el ouerdekt m.et zeildoek en aan beide zíjden decoratief
gadtilderd; een kleine trom gemaakt uan een blik ook ouerdelct met zeildoek en castagnetten.
fu 'drum major' droeg een zelfgemnalct unifurm en een staf met een knop en kutasten die
dnr de sch.eepstimtnerrnan was gemaakt. Tegen de tijd dat ute euerlclor bereild,en speelde let
ofleest heel aardig saïten... ab lwt weer lwt toeliet gebeurde dít op het grote luik gedurende
de landenutachl'.
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Een prachtige Foo Foo band aan boord A van een Duits zeilschip dat in 1917 vertrok uit
Valparaiso. Veel snaarinstrumenten, een trekharmonica, geheel rechts de bandleider met
staf.

) Ophetvoordekvande
C?nmpigng wordt op
zondag gedanst op de
muziek van een
trekharmonica (1903).

Naschrift
Foo Foo Band is ook de naam van een Amsterdamse groep die sinds de jaren negentig 

]

bestaat en is gespecialiseerd in het nautische lied.7* maakten de CD tleren ,r"rr res *.t ed
over het zeemansleven in de VOC-tijd. Ter gelegenheid van 400 jaar Michiel Adriaan*roon d
Ruijter brengen àj nu een nieuw prograrnma. De oprichter en aócordeonist van de Foo Foo I

Band, Bert Aalbers is helaas eind februari 2002 overleden. 
I
IBronnen: I

Music of the sea, David Proctor, 1992 I
Cahier de chants de marin, Le Chasse-Marée, 1995 I
Hyde Street Chanty Singers, CD: Sea Songs & Chanteys,2OO2 I
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In de "kijker"
In de "kijked' is een rubriek waarin wordt teruggekeken naar de herkomst en het ontstaan

van de liederen die door Rumor di Mare worden gezongen. Dit keer her'ontdekt door Frits &
Jan Marten

P5rtoria (Run come seel

Titel:
Taal:
Soort:

ftrtoria (*zie verklaring onderaan)
Engels
Oneigenlijk zeemanslied

lied ook zongl schreef in het tijdschrift Sing Out! 73, no.12, Nouember 1953, dat hij
aanneemt dat het lied is geschreven in de tijd van de ramp die bezongen wordt.

Traditioneel: ja
Schriiver/componist:

V oorzang. I sarnenzane: voorzang

Omschrijvins tekst en eventuele vertalinq:

Achtersrond & verklarine
De muziek
Bij het horen van 'Run come see'is de
associatie met "gospel" makkelijk
gemaakt, maar de genres gospel, folk,
blues en worksong (het mvarte
arbeidslied) liggen, zeker in de jaren
30 nog, heel dicht bij elkaar. Gospel
en worksong kennen allebei het over
en weer zíngen tussen voorzang en
refrein, wat ook de basis is van de
meeste shanties.
Het woord "gospel" heeft een
duidelijke religieuze lading. Maar dat
heeft niets met de muzikale vorm van
doen. Zonder religieuze tekst of zelfs
helemaal zonder tekst kan dezelfde
muziek bestaan.
De gospelstijl is helemaal omarmd,

Op de !§ste sspfsmber 1929 werden Andros en de
New Prouidence eilanden getroffen door wat nog
altijd wordt beschouwd ais de zwaarste orkaan in de
geschiedenis van de de Bahnma's.
Het lied gaat over het schip de $Éoria, dat in het
zicht van de haven vergaat.
In de discografie van Blind Blake (Blake Higgs, van
de Bahama's) wordt "Run come see" omschreven als
een folkballed. Hij is degene die het lied in de vroege
jaren vijftig populair maakte. Pete Seeger (die het
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ingepakt, gelikt en afgemaakt door het (vooral Amerikaanse) christendom. Echter "Run come
see" is een prachtig voorbeeld van het feit dat er wel degelijk "wereldlijk" werd gemusiceerd
in deze stijl.

Is dit lied nautisch genoeg...
Het nummer staat oa op een CD van de
Smiths onian Folkuag s Recordíng. D eze
CD heet Classic Maitime Music en heeft
eeÍ'r vetzan:reïíng uan "sea chantegs,
songs of the riuers, lakes, and thase uho
make there liuing onthe watef .

Het nummer wordt gezongen door The X-
Seamen's Institute, and Friends. Deze
groep is onderdeel van h.et South Street
Seaport Museumin Ney York City. Het
nummer is in 1979 tijdens h.et Festiual of
the Sea in het Maitime Museumvan San
Fransisco opgenomen. In de refreinen
zingf. waarschijnlijk Sfan Hugill mee.
In de Amerikaanse zangbundel"Rise up
singing" van het The Folk Song Magazine
Sing Out!staan 1200 liedteksten verdeelt
over 34 hoofdstukken. 'Run come see'
staat hier bij de Seasongs /sailors,
seaports, shipurecks, &loued ones back homel en niet bij de Gospels.
Veel gekende folkzangers hebben het nuruner ooit opgenomen. Het is erg onwaarschijnlijk
dat een gospelkoor'Run come see'op het repertoire heeft staan.
Conclusie, 'Run come see'past goed in het repertoire van Rumor.

:
ri

k
t

r

iYLJ
' i Titel, Scheepsnaam Pretoria us Pytoia

Op een tweede CD van de SmiÍhsonian Folktaags
Recording, " Music of the Bahamas, Vol. 2:
Anthems, Work Songs and Ballads" staat $rtoria
(Run come see).

Daarnaast bestaat er een boek met de lange titel
"A Treasury of Afro-American Folklore: The Oral
Literature, Traditions, Legends, Tales, Songrs,
Religious Beliefs, Customs, Sagings and Humor
of Peoples of African Descent intte Americas'.
Hierin is het verhaal "The Sinking of the $rtoria"
opgenomen.
Het ldkt voor de hand te liggen dat de naam van
het ongelukkige schip dus ftrtoria moet àjn en
niet Pretoria zoals het meestal wordt genoemd.
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Le Tour de France

Wat vooraf ging: In het vorige nummer heeft Jack zijn Doerack in Charleville
achtergelaten, zie de alinea hieronder maar het liep allemaal anders dan gepland.

Uit het vorige nummer:
Jack en zíjn crew verkenden de werkelijk leuke stad Charleville Mezières met zijn
prachtige Place Ducale, gingen ter afsluiting heerlijk uit eten en vertrokken de volgende
morgen met de trein van 10.15 uur naar Nederland. Tot over 14 dagen, dan verder met
Corrie richting Parijs.

VERDER IN NOORD-FRANKRIJK.

Maandag 18 Juli 2OO5.
Het is nu 4 weken verder, wat langer dan gedacht,
en we zitten in zvtaar weer. Niet meteorologisch,
maar oncologisch en psychisch.
Ik vertelde 18 juni dat ik voor onderzoek terug
moest en ik ging sterk als een beer naar het
ziekenhuis. De uitslagen zíjn dan na circa 10 dagen bekend, maar voor ik op het
spreekuur kon verschijnen belde de internist op: "het is niet goed, de CEA waarde is 21".
Bij het vorige onderzoek was de waarde beneden de 4 en dat is acceptabel. Niet in het
zicht van de haven, maar "op volle zee",krijgen Íffe motorstoring.
De internist regelt in korte tijd allerlei onderzoeken en in afivachting daarvan besluiten
we om nog dit jaar één week te gaan vaÍen. Meer zít er niet in, want er staat me nog wat
te wachten.
We vertrekken maandag 18 juli om 09.00 uur uit Charleville Mezières, nadat we op
zondag de boot weer in orde hebben gemaakt.
De eerste sluis heeft een extreem hoge wand, maar de sluiswachter gebruikt een touw
met een haak. Dat is gelijk de vuurdoop voor mijn vrouw Corrie die voor het eerst
meegaat en geen ervaring heeft met het sluizenwerk. Gelukkig zljn z\\rager Dick en
schoonzus Marrie ook aan boord en Dick en ik doen de eerste paar sluizen, die al snel
een norÍnale hoogte krijgen van 2,50 tot 3,OO meter.
Bij een grote spar op de Maas begint het Canal des Ardennes en we stoppen vrij snel
daarna in Pont à Bar. Daar is diesel te verkrijgen aan de waterkant en we wachten tot
14.00 uur tot de winkel opengaat. We zetten tafel en stoelen op de kant en gaurn heerlijk
onder de parasol lunchen zoals te doen gebruikelijk in Frankrijk. \Me tanken, kopen
vaarkaarten en nog een stootwil en varen het mooie kanaal in. Het is warm, het dak gaat
eraf, zodat er frisse lucht naar binnen waait. Helaas kan mijn voorraam niet naar
beneden. Het is vast geroest en met IMAL lukt het ook niet. De naam van het flesje kan
beter veranderd worden in IMBAL ( ik maak bijna alles los).
Voor de schaduw zet ík twee parasols vast boven de zítplaatsen. Dat is toch prettiger

varen.
Om 18.00 uur komen we aan in Le Chesne. Het is een rustige plek in het dorp, zonder al te veel
voorzieningen. De lucht is dreigend en Dick en ik gaan boodschappen doen in de buurtsuper. We
worden uit de winkel gehaald omdat de lucht plots inktzwart aan het worden is. We haasten ons om
het dak er weer op te zetten en de boot extra vast te meren en wachten op de bui. De buren aan de
overkant zien plots met grote snelheid een motorboot naderen die probeert voor de bui binnen te
zien. Er is geen reguliere aanlegplek meer tenzij wij wat inschikken en dat doen we. Het begint te
hozen en te onweren als de naderende boot op 100 meter van de halte nautique is.
De overburen wijzen de schipper op de vrijgemaakte aanlegplaats, muur Heinrich vaart een stukje
verder en maakt vast aan de vangrail die het water van de weg scheidt. Heinrich zitinzrln

.r\J -
ttr'"<''-
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zwembroek boven op de boot en heeft
veel moeite om de kap er op te krijgen
om te voorkomen dat de boot volloopt
met regenwater. Vanuit de hoge
stuurstand daalt hij uiteindelijk naar
beneden af, waarbij hij de keuze heeft uit
twee wenteltrappen die dit
snelheidsmonster uit Duitsland heeft.
ril/e eten die avond canard met ratatouille
en kaas toe. Na het eten lopen we Ëgt
dorp door, rlaaaÍ daar.ben je zo mee 

lklaar. In het cafe dat bovenaan deibrug,,' ..11

ligt, drinken we nog een tapje. i , ,

Om 11.00 uur gaan we slapen. Mórgen '
wacht een drukke dag voor wat betreft"',."" -,"'
sluizen.

sluisje dicht. Je"verveelt je geen moment.
Na de slu2entrap varen we door naar
Rethel.
De sluizen worden nu op een andere
wijze bediend. Over het water hangt een
stok aan een ijzeren galg, die bewogen
moet worden. De eerste keer trek ik er
aan en de sluis gaat werken. Als bewijs
van ontvangst gaat een oranje zwaailamp
in werking en springt het sluislicht op
rood/groen. Blj de volgende sluis vraag
ik aan Marrie om de stok te bedienen,
maar de sluis gaat niet in werking. We
varen weer naar de stok terug en Dick
geeft zo'n geweldige sjor aan de paal
zodat deze heen en weer staat te
schudden op de oever. Op dat moment
komt de gendarmerie aangereden en

stopt op de sluis. De sluis geeft nu wel
een oranje signaal, het werkt. De
gendarmerie staat nog steeds op de sluis
en tuurt in de sluiskolk.
Dick had wel een bee(ie te hard gevaren,
9 tot 10 km terwijl je daar maar 6 mag
varen. Dat krijg je als je uren bezig bent
orn 27 sluizen te passeren, dan wil je
ineens volgas. Of zouden rvve een
reprimande krijgen omdat we bijna het

,.; getrokken. Niets van dat alles.' 
..'We werden-g[gp§."glijk begroet en er werd- ' gewaagd ivaar de réïUnfràirtoeging en" met eeà "bo;o.+royg,ge" Éirg.n we verder.
,Fen sl$chtigewgfen..dóor het te hard

'Varen$eef-Ëklziarbli 
jkgli,jk'zulkcgedachte.

We v'aren verddr volgars het boekje.
'. Vlat làter àe ikeni§szins verscholen.i-'..t..,3"htgrihef struikgewas een bord. En ja,

. ''daar sqaat een tekening die aangeeft dat
,. jq d. sfoli'eenlkwartslag naar recht§
, ràoest iÍIàaienl

.:i Ondeniu§S problemen.me! de wierpot.
perstofrt. Slang er,in'èn aà,nsluiten op de

voor de brug'bij een vervallen
sanitairniimte. bf was warÍn water en
een toilét, maar 1net zager een beetje
góor uit. We hadden nauwelijks
afgemeerd of er stopten wat aftandse
busjes. Slonzig geklede mensen stapten
uit en gingen uitgebreid dogchen en bier
en wijn drinken. We liggen alleen
afgemeerd en met tegenz,ia laat ik het
§chip alleen achter om dè S.tad in te gaan
ep zoek naar een restaurant. We aten in
dë Sanglier des Ardennes gQen wild ztvijn
inaar kip. Terug bij de boot,ligt alles er
nog keurig bij.
Íil/e slapen lekker en rustig.

Op de volgende pagina: alles over - ;:

ijvogels, bumperkleven en de invasie van
Engeland
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Woensdag 20 juli 2OO5.
ïVe vertrekken laat om 10.15 uur. Er was nog iets vergeten te kopen bij de traiteur. Bij de
eerste sluis zie ik mijn eerste ijsvogeltje. rWat een mooie kleuren.
Na een uurtje varen Àt achter me Heinrich met zijn snelle boot, die de dag ervoor eerder
gestopt was in Attigny. Hij wilde er duidelijk voorbij en ik laat hem er langs en hij is al
snel uit het zicht. Een uur later varen we achter Heinrich en hlj vaart achter een spits
oftewel een peniche. Snelheid 3,5 km per uur.
De Duitser kan er niet voorbij. Hij gedraagt zich als een automobilist die bumperkleeft en
dan weer links en dan weer rechts achter de kont van de auto hangt.
De schipper van de peniche geeft geen krimp. In de sluis past slechts één schip en dat is
de peniche en dus liggen we bij de volgende schutting met zh tweeën. De vorige dag in de
sluistrap lag ik voorop, nu hij en zij, Want Heinrich heeft ook een vrouw aan boord in een
tijgertopje. In de sluis raken we aan de praat met de man en vrouw uit KöLr. Een yuppe
stel op een protserige boot, zo'n boot die op de Maas in Limburg snel vaart en menig
zeilboot driftig heen en weer doet schommelen. En Dick kan het weten, want die zeilt al
jaren daar op de Maas tussen die snelle motorboten.
" Er will uns nicht passieren lassen", zegt de Duitser. Hij had haast, want hij wilde snel
naar Parijs en dan door na Londen. Het blijft toch altijd een droom voor Duitsers om
Londen binnen te varen. "Und wir fahren gegen Engeland", zorLg men destijds en mijn
oudere broertje van 5 zong daar dan zachtjes achter: Plons, plons plons.
We moesten de erven Churchill maar eens waarschuwen wat er op handen is.
Gelukkig was er de Franse Resistance die met behulp van een Larrgzaarrvarende
peniche, het plan vertraagde. Zou de schipper soms René heten?
Deze gedachte grng door mijn hoofd en eigenlijk hoort dat niet na 60 jaar.
De sluisdeur gaat open en de peniche is uiteraard allang r,veg, maar na een kwartier zie
ik hem varen met daarachter de Duitser. Het loopt tegen lunchtijd en zowel de Duitser
als wfi leggen aan. Zo geefje de Peniche wat voorsprong. Na een uur gaan \Me verder. De
Duitser stopt er mee voor vandaag. Wir fahren heute nicht weiter a1s Asfeld, daar liggen
we toevalligerwijs. Een wat vreemde Duitse naam in Frankrijk.
Spoedig liggen wij weer achter de peniche en bij de eerstvolgende sluis leggen we de
Doerak aan en lopen naar de sluis om een praatje te maken met de schipper van de
peniche.
Dick spreekt goed Frans, door zijn jarenlange werk in België. V/aar gaan jullie heen zijn
de openingsvragen, hoe laat gaan de sluizen dicht. Wij willen vandaag naar Berr5r au Bac,
daar is de aftakking naar het Canal naar de Marne. De sluizen gaan om 18.00 uur dicht
en als we achter de peniche blijven hangen, dan halen we dat niet.
Mogen we u passeren? Is de waag.
Mais bien s0re, zeg! de schipper vriendelljk. Pas de problëme.
Hij vaart weg en wij kunnen schutten. Na 20 minuten liggen we achter de peniche.
Hij mindert vaart, ik blaas --- en ga er stuurboord langs want daar is
net wat meer ruimte bij een oude losplaats.
rWe zijn op tijd voor de laatste sluis die ons brengt bij Berry au Bac. Een bac is een pont.
Hier lagen vroeger veel spitsen op vracht te wachten. Op de hoek is een oud café dat in
die tijd floreerde als schippersbeurs en als proviandplaats. Het is dicht vandaag jammer
genoeg. Het schijnt dat het interieur nog de sfeer van vroeger ademt.
We lopen het dorp in en passeren de brug over de rivier de Aisne. Altijd sprak ik dit uit
als "esne", maar het is "enne".
Op de brug een plaquette met de vermelding dat op deze plaats 3 generaals zijn
gesneuveld in een gevecht in 1814 om de posities te behouden in het gebied Marne en
Aisne.
Frankrijk wemelt van dit soort herdenkingsplaatsen. De meeste zijn toch wel van "la
grande guerre" L9L4-19 18.

Wordt vervolgd...
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q:;'1)de foto rechts
hoort bij het
{ verslag van
Jack's
Tour de France

invaart naar een
kleine tunnel )

In de vorige scheepspost het onfortuinlijke verloop van de vissersfamilie van §erk, hier
een vervolgstukje...

Fair Play

Na het verlies ven een der schepen en de dood van 5 collega's had de rest der vissers de
schrik zo te pakken, dat ze binnen bleven en alleen nog visten op de veilige Waddenzee.
Qerk zínde dat helemaal niet: z'rt aard hield van gevaar en uitdaging en besloot dan maar
alleen de mijnenvelden te trotserert. Z'rr bemanning was het helemaal met hem eens en
dus: op naar de visgronden. Er werd lekker gevist en gevangen totdat -ja- totdat er een
hele grote kink in de kabel kwam, in de vorrn van een Engelse torpedojager, recht op hun
af. Door de megafoon werd gevraagd: waar is de rest van de vloot. \Mat doen jullie daar
alleen? We verdenken jullie van smokkel naar de Boekes (moffen). Het was bekend dat er
werd gesmokkeld door vissersschepen. De smokkelwaar werd afgeleverd op Duitse
duikboten op vooraf afgesproken plaatsen. Daarom rvaren alleen varende schepen
verdacht. Jullie worden gehaald met sloep en gedurende de oorlog geïnterneerd in
Engeland. Jullie schip wordt vernietigd.
De sloep met de 6 matrozen naderde sne1, en op het moment dat ze langszij kwamen
sprong Tjerk er midden in . §erk stond wijd en zijd bekend om zijn enorme kracht. Dat
bleek tttl. Z'rt beide vuisten vloerden gelik links en rechts de eerste 2 matrozen, greep de
volgende twee en sloeg ze mel de koppen tegen elkaar. Ook nr. 5 was geen probleem. De
zesde sprong van pure angst in zee. En dat alles in een vloek en een zucht. De Engelse
bemanning stond stomverbaasd toe te kijken, maar de \Mierumers dachten dat nu hun
laatste uur geslagen had. Nu worden we allemaal doodgeschoten, hoe kon je dat nu
doen, man!
Kan me niks verblotekonten, brulde fierk, viste de 6u matroos aan z'n haar uit het water
en slingerde hem tussen de anderen.
Doe de groeten aan je commandant, en met die woorden kreeg de sloep een extra trap
richting torpedoboot. V/at zal er nu gebeuren? Niemand die er gerust op was. De sloep
werd binnenboord gehesen en de commandant brulde door z;n megafoon. Schipper, met
groot respect voor je optreden: Goede reis verder! Een stoot met de fluit en daar ging de
torpedoboot, de bemanning v€lÍr de IW.H. stomverbaasd achterlatend. Dit was nu een echt
staaltje van Engelse FAIR PLAY.

Tjerk
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UTHATS IN A NAME

TWee dagen hebben wij tijdens onze vakantie slecht weer gehad en waren wij
genoodzaakt ons in het klamme kunststof te hullen. Klam van buiten en klam
van binnen, want de hoge prljs en de stralende advertentievrolijkheid ten spljt,
wordt het volgens mlj nooit wat met die zeilkleding. Ttwee dagen slecht weer: de
eerste en de laatste dag. De overige dagen kon ik mijn familie bij het opstaan
melden, dat het wederom een schone ochtend \Mas.

Was het toeval, of misschien de voorzienigheid die de mening was toegedaan dat
wij het verdienden. W1j hadden namelijk de vier enige mooie weken die deze
zomer kende, uitgekozen voor orlze vakantie.

HOOGSEIZOEN
Sinds jaar en dag zeg ik tegen iedereen, die met enig medelijden spreekt over
schoolgaande kinderen en de daaraan verbonden drukke hoogseizoerwakanties,
dat mij die hoogseizoenen.niet deren. Dat al mijn hoogseizoenlotgenoten hun
vakanties in lange files doorbrengen op de Route Périphérique en dat ik intussen
in al die leuke Zeeuwse, Belgische en Franse havendes de ligplaatsen voor het
uitkiezen heb.
Ja, ja....maar dan toch niet in een zomer waarin heel watersportend Nederland
bij het eerste zonnestraaltje massaal het verlof aanspreekt en, om die zonnestraal
vast te houden, zo ver mogelijk rtaar het "zuiden" vaart. Op weg naar diezelfde
"zuidelijker oorden" deden wij Blankenberge aan. Altijd weer gezellig met de
bollekes, patat, garnalen en bollekes, patat, garnalen en bollekes, patat, garnalen
en...

VRIENDELIJKE HAVENMEESTER
De haven was tjokvol, dus we meerden op aanwijzing van de vriendelijke,
vakantiewerkende havenmeester naast een fors uit de kluiten ge'uvassen
flatgebouwhoge motorboot van het type strijkijzer.

We stalden ons
scheepje af en
zouden gaar,
foerageren. Mijn
familie stond al op
de steiger en ik
schatte met
alpinistenblik hoe
ik het torenhoge
vrijboord van de
buren zou nemen.
Maar... daar was
de havenmeester
en vroeg
vriendelijk of wij
toch maar niet
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ergens anders wilden gaan liggen, zodat een groter schip orlze plaats kon krijgen.
Ach, je doet wat voot zo'Ír vriendelijke jongen.
We kregen een keurige box toegewezeÍlen motorden opgewekt naar de nieuwe
ligplaats, waar wij ons klemvoeren tussen de meerpalen. Ach, zo'n jongen is maar
vakantiewerker en naast dat grote ding leken wlj natuurlijk erg klein. De winkels
sluiten laat in de Bels, we hebben vakantie, de zon schijnt en we verkassen wel
weer.
Zo kregen we nog drie ligplaatsen toegewezen, die na vrolijk losmaken, varen, lijn
bijna in de schroef, vastleggen, kajuit afsluiten enzovoort, volgens onze
vakantievriend tenslotte toch niet zo geschikt voor ons werden bevonden. Het
werd laat, de zon ging prachtig onder, de kinderen werden lastig en tenslotte
konden wij alleen nog bij de plaatselijke horeca terecht voor de inwendige mens.

DEN ZOT
Teruggekomen van
bollekes, patat en
garnalen lagen intussen
de boten van collega-
zeeluí rijen dik tegen ons
afine scheepje. Hele
volksstammen gebruikten
het dek als deurmat. Tot
diep in de nacht werden
we uit de slaap gehouden
door de klossende
voetstappen die boven
ons hoofd terugkeerden
van het passagieren.
's Morgens om vier uur
werd de hele rij bijna
met volle kracht op de
steiger gespoeld door een plaatselijk garnalenvisser die van mening was dat die
"plastieken bloazen uit 'Olland zyn voarweg entroaveerden, gij het een en ander
bij hem kon kussen en noar 'n oander moeillagie moest omzien...". Later hoorden
wij dat hij "den zot werd genoemd.

Vacature
Het tij was nog niet gunstig om weg te gaan, dus ik ging met wallen onder de ogen
naar de vriendelijk vakantiehavenmeester, om tot ons vertrek een andere ligplaàts
te vragen. Zijn kotje was op slot. Een papiertje op de deur vroeg voor de rest van
het seizoen een nieuwe jachtopziener: "te bevragen in café De Lavende Logger,
recommandatie gewenst".
Er zat nog een ander papiertje op die deur. Het was wat verbleekt, maar de naam
vàn on?E vriendelijke vakantiewerkende havenmeester \Mas nog goed leesbaar: Oor
heette díe, Danng Oor. Dit kan toch niet waar zijn, Wil?

Kees Meijer a/b Senta
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A
Dm
Dm
D
F
Gm
F
Gm

za.,f,get
S
Herman
FrankF
FrankF
JanP
JanS/Na
S
S

Dm Jeroen
G MartienV
G klein koor
F M.V/Peet
GmS
AS
C Na/Piet
F Tjerk
GS
G FrankF
G JanK
Bes Na/J.M
FmS
FKo
C FrankF
D FransB
D Jeroen
F ïljerk
F §erk

S
S

D FransB
FmS
CS
F M.C/F.F
Dm Nanko
C ïijerk
Cm Jeroen
Dm He/JelFr/Na
D PeterS
F JanP
D Helleo
G Rene
D Na/F.B
Dm Jeroen
D JanS
D FransB
D He/Leo
F PeterS
Em JanPen
G M.C
D Rene
C Nanko

Jeroen
Gm Frits/Re/Nan
Dm MV/Herm
A Jeroen

Jack

Lied
Naar Zee (Ferme Jongens,)
Henry Martin
Hullabaloo Belay
Br§ Riley
Leave Her, Johnny, Leave Her
Hé Kapitein
Oh Cato!
Al Die Willen Te Kaap'ren Varen
Nooit Meer Naar Zee
Boston Harbor
Boerinnetje Van Buiten
Fire Down Below
He Hol
Katendrecht
Santa Lucia
Zeemanshart
lvfingulay Boat Song
Haul Away Boys, Haul Away
Molly Malone
Lous Gabariers
EenZeeman, Een Zeerlrarr
De Fles
trVordt Er Nog Gezopen
John Kanaka
Gimme The Banjo
Sl«itsjesile
It Ballast Sjotten
Yah-Hoe
Oe-e-le
Round The Corner Sally
Ga Naar het Voorschip
Gojang Sagé
C'est dans la Ville de la Rochelle
Houra les Filles
Skipperssankje
Haal'em Maar Mee
Ja Ik Moet Weer Gaaan Varen
De Amsterdam
Bye-bye my Roseanna
Blackbird
Dead Horse Shanty
Johnny Comes Down to Hilo
Bonnie Ship the Diamond
Durrek uit Urrek
Banana Boat Song
South Australia
En Altijd Komen Er Schepen
Ja Stawiam
Ele Eleli
The Wreck Of The Nancy Lee
Haul on the Bowline
John Cherokee
Isabeau
T.angby den Ramp te Leyden
$rtoria (Run Come See)
Grimsby Lads

banJo reseffe
ES
Am FransB
Am MartienV
A Jeroen
C Nanko
Dm FnÍs
CS
DmS
Am FrankB
D
D
C
Dm
E
G
C
D
D
D
F
Cm
C
G
A
A
C
C

A
Cm
G
C
Am
G
Gm
Am
A
C
A
D

Rene

Leo
s
s
Gijs/JanK
FrankF
S
Rene
Leo
Gijs/JanK
s
Fnts
?
Herman
FransB
FrankB
FrankB
S
s
FrankF
S
S
Jeroen
Herman
FrankB
Fran$
FrankF
Ko
HarH
Jeroen
Leo

A Jeroen
Am FrankF
A J,M
A FranleB
A Jeroen
C MartienV

JanlrtI
Fran$

A Fnfs
G FransB

Frank-F
Dm FransB
Am Ko/FransB
E FransB
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AGENDA van optredens RUMOR di MARE, seizoen 2OO7

TlooÖ^ 
tZ'oo

15 april Optreden voor werkgemeenschap De Ratel, Volkshuis, Leiden

'i"Y #::""§ï;ï1,ï:ïi:ï iïJ3=,sliÍilu[" 
een rondvlaï!"?*4,s'

t,{' n

2o mei 
'W".ffiàhantyaoren 

Festival, 650 jaar Hoor n. zespodia rond het
historische havenkwartier en in de oude binnenstad.
Deeinemers: Armstrong Patent (Appingedam)

Loopend Tuyg (Franeker)
Nelson's Blood (IJmuiden)
De Boekaniers (Harderwijk)
Shantykoor Kantje Boord (Vaassen)
Shantymen Kaaphorn (Hoorn)
Rumor di Mare (Leiden)

Met jury, de beste groep krijgt de wisseltrofee.

13 juni OPTIE: optreden, presentatie boek "Holland en het water", Gebouut
Hoogheemraadschap Leiden, 72 man

16 & 17 juni Deelname 'Tag der Chantg kore', Cuxhaven, Duitsland
Voor details zie stuk Jack

23 juni Optreden tijdens het 'Volendammeru/eekend', De bevolking loopt in
klederdracht, er zijn diverse optredens, er zijn aalrookwedstrijden en
men kan zellen met de garnkwakken (garnalenbotters).

Vakantie

24-26 arng. Optreden'Bie Daip', Appingedam. ïtr/elke dag(en) we zingen is nog
niet bekend.
Deelnemers: Monkey's Orphan, Engeland

Endeavour Shantymen, Engeland
Dogwatch, Bngeland
Segars, Polen
Langesund Mandssangforening, Noorwegen
Babord Amures, Bretagne
Gaye and Trish, Schotland
Rumor di Mare, Leiden
Opwierde II, Appingedam
Zíngende Zeeschuimers, Groningen
Armstrong's Patent, Appingedam

15 september Deelname Havendagen Oudewater. Organisatie oa door De
Kaapstander
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29 september

11 november

Optreden Shanty Festival Rijn en Lek te fVijk bij Duurstede,
jury om de bronzen, zilveren en gouden zuidwester en de
publieksprijs.
Deeinemers: Grace Darling, IJmuiden,

De Enkhuizer Sjappetouwtjes, Enkhuizen
Shantykoor West Zuidwest, Gouda
De Kaapstander, Oudewater
Krakend Tuig, Breukelen
Poortzangers, Woudenberg
De Vechtse Parlevinkers, Breukelen
't Heijdse Vismaatjeskoor, Monster
IJsselzangers, Montfoort
Dulle Griet, Enkhuizen
Op Vo1le kracht, Goeree Overflakkee
Bravour, Woerden
Rumor di Mare, Leiden
't Staende Tuygh, IJmuiden
Storm en Averij, Steenwijk
Shantykoor Tussen Rijn en Lek, Wijk b/D

Opnamesessie Radio Ridderkerk, Ridderkerk
Tevens uitstapje vereniging

met

VERZOEK VAN DE PENNINGMEESTER

De leden van Rumor di Mare wordt verzocht de contributie voor 2OO7 z.s.m. over te
maken naar Postbankrekening 7492395 t.n.v. Zeemanskoor Rumor di Mare te
Leiden.
Bij voorbaat dank,
Frans
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Als er mensen zijn die kopij willen inleveren, een vriendelijk verzoek om alles zoveel mogelijk digitaal
in platte tekst aan te leveren bijv. als Word document: pagina instelling A4, staand, boven en

ondermarge 2,5 cm, liaker kantlijn 1,5 cm en de rechterkantlijn 2,5 cm.
Lettertype indien mogelijk Bookman Old style 12 pts. A.u.b. ook geen moeilijke alinea opmaak etc.

Foto's ook graag digitaal.

Aanleveren kan via e-mail of data CD. Kopij zenden aan het redactie adres: St. Jacobsgracht 12
te Leiden of e-mail naar: peetvanderwerf@casema.al
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