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VAN DE SCHIPPER.

Hebben we die dan?
OfÍicieel niet. We hebben een voorzitter in de vereniging en die moet er voor
zorgen dat samen met de overige bestuursleden, commissieleden, muziekleden,
dirigent en alle overige leden, Rumor di Mare een goede koers vaart. En dat doet
een schipper.
Een goede koers varen is niet iets dat voor 1O07o uit een handboek te leren valt,
vandaar dat schipperenwel eens nodig is.

Voorzitter wii ik nooit zijn, heb ik jaren geleden tegen Frits gezegd. Waarom zou
je? Frits deed het toch goed. Maar zingen of muziek maken is leuker dan veel
dingen regelen of aan je hoofd hebben. Dus Frits stopt als voorzitter, maar... ...
gelukkig blijft hij nog enkele belangrijke zaken doen voor Rumor.
Zorgen voor, onder andere, inkomsten in de vorm van het aantrekken van
optredens
Hij is eigenlijk een soort reder; het schip is van hem, maar zonder de dageiijkse
zorg voor de bemanning. Ik hoop dat hij dat nog lang wil doen.
Nu vind ik zingen ook leuker dan besturen of zaken regelen. Vandaar dat ik op de
ALV vroeg of er leden waren die tijdens optredens willen helpen met de
koorleiding. Een enkele reactie, maar niet genoeg.
Wat wordt er van je verwacht?
'We treden circa 15 keer per jaar op. Tijdens optredens moeten de koorleden
geïnformeerd worden over:

. Waar we optreden en hoe laat

. Leden aansporen om naar de locatie te gaan

' Nagaan of iedereen in de bus stapt
, Eteni bonnen ophalen en uitdelen.

Een taak die nu meestal op de schouders van 1 of 2 bestuursieden neerkomt. En
dat 15X.

AIs er nu 5 ó1O leden willen optreden als Bootsman of
Steward dan betekent dat 2 keer per seizoen iets doen voor
de vereniging.
Ongeveer 15 man doet al iets, dus er blijven 35 man over.
Geefje spontaan op bU één van de bestuursleden en je hebt
binnen het koor een leidinesevende functie. Heel het
werkzame leven streven de meeste mensen naar een stapje
hoger op de maatschappetijke ladder: chef, manager,
voorman en nu wordt er een leidinggevende functie zaÍfiaar
aangeboden en reageert er bijna niemand. Ik hoor het wel.
Een stukje van de voorzitter in het clubblad. Ik heb er dit
voorjaar al veel gelezen. De één kijkt terug op een mislukt

r,r'interseizoen {rjsclub), de ander kijkt vooruit op een nog te slagen zomerseizoen(
verenrging r,an ijsverkopers). En dat elk jaar rveer met dezelfde strekktng.
Nou <1aar kon-rt te clan: veel plezier bij de optredens en voor de meesten r:en goed
rraarseizoen.

Jack
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Voorwoord 9" jaargang n:r. 2

Op het omslag van cleze Scheepspost
staat de q,isselbeker die .,r,e uit Hoorn
u,isten mee te brengen. Natuurlijk vind je
in dit nummer het juryrapport. En
uiteraard ook een korte impressie van de
Niederelbe-Zeitung uit Cuxhaven, die
toch een heei ander beeld geeft van ons
optreden dan wij hadden. Zo zie je
maar.....

In het kielzog van ons nieurve bestuurslitl
vcrschijnt deze Scheepspost onrler rie vlag
van een <leels vernieurvrle redactie- Ben
Schippers is gestopt met zijn re<lactjcrvcrk
om zir:h helcma;il op zijn rlroom te richten:
cen eigen bedrijf riat in samenrvcrking rnet
scholen en bedrijfsleven uitdagen<i natuur &
techniek-onrlerwijs bicclt. IIij blijft natuurlijk
u,el zingen. Willem van l?ijn versterkt met
ingang van het volgenrie nummer onze
redactionele gelederen. Wie blijven zijn onze
enige e chte zeeman Pee t van der Werf,
Russische literatuurkenner Gijs Gecrtzen en
or-rze huisclrukker Rene l,ignac.
lkzelf ben gebombardeerd tot einrlredacteur
van jullie iijlblati. Nu hebben bestuursleden
het geiuk van tijd tot tijd stírtutair afstand te
lroeten doen v:rn hr:t Grote Roergarrgerschap,
voor redactir:le den ligt dat mcestal anrlers.
D:,rt is meer ccn rluivt-lspact rvaarrloor je
gerloemd bcnt tot in <lc ceurvigtrcid cie zeeèn
te blijven bezcilen. 1l{aar gocri ook de
Vliegenrle jlollander is varr zijn banvloek
ve rlost r:rt rnissr,-.hicn l<ornt:rt u'ij ais reciacttc
ool< oorl r:t--ns rle rvare Senta tegcn. lVIa;rr
voorloltig gÍlan \\re enthousiast a;ir-r tle gang
en rlocn he t gr;r;ig.

In rlcz-e Sr:hccltspost l-recl vecl historic. Dal
Ioopt sorns zo crt i.s ook heel erg 1euk, ma;rr
geeft u,cl cr:r'r ltr:ctjc te rlenken. tloe blij rvi-j

ook zijn nret de mensen dic archieven ct-r

;rr-rtirluari;rtcn afspeurcrt, en die rlat vooral
rnoeten blijver.r 11oen, u,ij zijn e e n koor van
vandaag en r]torgcn. D;r:rrorn een dringenrie
oproep aan allc bemanningsleden ccns urat
op papier tc zette n. llct nraakt niet uit vuat,
als lre1 mÍl:ir mc't Rurnor en de zee te makt:rr
hccít. Eventtrr:cl u.il ik ie u,e] komer-r
inte rvierven.

ln rlit nrintntcr irrtrodrrcr:ren rve een spci
\\:Íi:urlcc jullie jc shantr.kennis kunner-r
tesle rr. Or-iricr rie u.innaars rvorrlt e ct-r oorl:tn
verloot. Vcrrler hirkcn rvij in op cle actualiteit
z-oals het ivli<'hie1 dc Rrrr'1crjaar, hct 75 .jarig

bestaan van rle Aísluitdijk en - heel trie st -
de branrl op de Cult.y ,Sark.

Veei leesplezier en mocht je (nog) op vnkantie
gaan: een goede vaart en behor:den
thuiskomst.

Cees Meijer
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Redactie;

Re ne Lignar:. Gijs Geertzen, Cees \1eijer,
Willem van Rijn en Pe et van rler Wcrf.

"Scheepspost" is een (O uitgave vart
zeem;rnskoor llumor cii I\4:rre te l-eider-r.

E-mail redactie:
p e e tvan d e rwe rf@ea s errr a. nl

Rurnor di Mare boekingen:
Frits van der Mark

071-s2243AA
E-mail: fvand errnark@planet.nl

Verdere informatie:
www.rqmordlmare. nl
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Op de cover van deze Scheepspost de
wisseltrofee uit Hoorn.
Hieronder het juryrapport met de reden
waarom wij gewonnen hebben.

Jury Rapport
voor
Zeemanskoor
uit
Leiden

Rumor di Mare

Leuke groep enthousiaste zangers.
ik zou (heel) persoonlijk juist wél iets vertellen tussendoor. Dat schept ook een
band en voor veel men.sen uit het publiek wordt het meer levend.
(De andere juryleden vonden overigens deze opzet wel goed.i
De koorklank mist (vooral in dat Russische nummer) wat basklank. in het
algemeen kan de lage klank wat meer hebtren.
Het gebruik van dynamiek doen jullie best goed, maar zou nóg extremer kunnen.
zeker doen in meer nummers, dat zou de klank nog meer ten goede komen.
Kiinkt heel aígewerkt (mede door de dirigent).
Mooie arrangementen.
Instrumentalisten hebben een duidelijke, goed afgesproken rol.
Volumeverhouding instrumenten I koor is heel goed.
Jullie hebben geweldige soljsten (ééntje rnagzijn tekst noooooit meer kwijtraken,
dat is doodzonde voor de fraaie opbouw die hij maaktlll!!l!).

' Heel afilrisselend programma. (Pas op dat het niet te smartlappertg u..ordt.)
t De beu,egingen waren zeer goerl afgesproken, dat kunnen jullie nog meer

uitbreiden, je merkt dat het effect sorteert!
. Met het publiek 'spelen'rverkt heel aanstekel4k.
. Heerlijk optreclen!

Jullie zijn echte winnaars!!!

Namens de1ury van het 1e Hoorn-650 Shant-vfestival: peter d.e Vries

O

t

a

a

a

a

t

Scireepspost IldN,l 9".ja;,rrgang juli 2007 p;ig. 03



Michiel ÈdrZn. de Ruyter
Op 24 maart 2OO7 was het 4OO jaar geleden dat Michiel Adriaenszoon de Ruyter in
Vlissingen werd geboren. Zijn vader sjouwde biervaten in de haven van Vlissingen. Als
kind moest Michiei de kost verdienen met wieldraaien bij een touwslagerij. Zijn glorieuze
maritieme loopbaan van bootsjongen tot bevelhebber bracht De Ruyter de hoogste roem,
adellijke titels en uiteindelijk zijn dood.
Ook jullie Scheepspost kon natuurlijk niet om het Michiel de Ruyteryaar heen. Gijs
Geertzen wist tijdens één van zijn vele antiquarische speurtochten een prachtige
dichtbundel met onder ander een ode aan onze zeeheld aan de vergetelheid te
onttrekken.

OP DE BEGRAFENIS VAN M. A. DE RI,YTER

'l'reurt Amstels onderzaten
Dervijl 't is treurens tijcl
Begeeft u op r1e straten,
Ileld Ruvters dood
beschreit
En heft een Xlaag lic<1

iian,
Laat u ter hertcn gailr-r
't Verlies vAn zoo ecn
He1d.
Dre r-rerier is gevelci.

llen die zoo menig malen
Zijn Vijrinrl zvu'ichte rler:,
Iin ging zoo zeger .-pralen.
Mct rvinninge ter Zee,
llat tot cliverse maal,
Zijn vijanrl ."rron door 't
sta al
Zoo tiaÍ hi.j daar op Zee,
Ilaar machten ruimcn
rlee.

N4aar jrrrie lír;,ltste slagen
Kreeg rlezen l{eid eer-r

sr:hoot
'fot H oll;rr-r11s rlroevig klager-r
Als zijr-rrl' in groote nood,
Hij viel r.;1r-r l)oven nucr.
'l'ot Neerlt,rnris groot
hertzeer
I;,n lot rle n tienden f)ag,
N{en hcm rl:r:lr levcn zag.

Doen zag n'ren Neerland
treuren,
0m zijn onlijdige rlood,
Elks herte scheett te
schertren
I)oor harc rlroclheicl groot,
Om diil rxts .Jozua,
(ir:sneuveld is 1e spa,
iin laat zijn LoI en Eer,
'J'er aarden nimnrermeer.
Op rlonrierdag rvij zage n.

Het lichaam van rlees Heer
Me t pracht ter Kerke
dragen
Met Soljers in 't geu,eer,
Die gir-rgen voren aan,
Hebben h;rar plicht bcgaan,
Met 't slependc gcu.eer,
Tot dezen Held zijn eer.

De Ruyters en
Ratelrl'achten
Die kregen mee haar lnst.
En hebben met haar
.,r.achten

Gedurig opgepast,
Dat cie passagie rvijd
V;rn haar z.t';rt zijn bevriid,
Om dat het Volk koen,
Gee r-r l-rinrler zoude rioerr.

'1)'onr pctters zijn gegangcn
Vart voren voor het l,ijk,
l\1e1. rourv krvispels
behangen
Versiercl zonder ge1i1k,
Dc- W:rpens var-r dees llelcl,
Blazocnen zijn gesteld,
't Cascluct en 't l-larnas rne e
Ook zijne Vlag gercc.

Tu'ce Stanclaarcis rnerr
aanschourvrlr:n,
En nog een groo1. Blazoen
trn Gantelets gehourven,
Aan eenen stok zeer koen,
't Rapier rvas in clen schee.
't Gcvest om hooge ree,
f)e u'apen- rok valj;rnt
Op eenen stok gcplant.

Iien p;rarci tnet Rouu'
bch:rngen,
Mct rvapens vam clees IJcld
Docn zag men inct
verlangen

Hoe dat daar was gesteld,
Een Mal geharrenast,
Had in zijn handen vast,
Een stok van groot
command
Die men daar mede vand.

Doen kwam d'Ansprekers
voren,
Getreden voor het Lijk,
Doen volgden na behooren
De Vrienden aigelijk,
En doen den grooten Raad,
En Heeren val den Staat,
Ieder een in zijn rang,
Zoo gingen zij haar gang,

Dus heeít men gaan
oprechten,
Een Tombe in de Herk.
En beelden zijn te hechten
Versierd met sierlijk rterk
Tot spijt der Franschen
straf,
Hem sturen na het graf.
En rloen in dit gevai,
't Geen hem behooren-zaf-

Dees overgroote Statie,
Die zag men daar geschien
Wanneer dan te die spatie,
Veel Luirlen krvarn96 2i6n,
Want hij het *'aardig is,
Ik zegget u ge\À'is,
Dat niemand in 't geval
Zijn daden trotsen za1.

lo / t)

Scheepspost IlílNi 9" jaargang juli 2007 pag. 0;l



CRIMSBYTADS

,, '. ' ""iffitiauti,u c.i*"ty.tooIio l:l*::t**g!*
': 36 : ' i, IlsliË 

'rtu:ut1+rdu9-:Ir.ri.. .-- 
--:l - .,. --=r-§furt§ n'&anA

i,Hórc1s,to ry:aiq,ón*reiui
téa.r,i,,lqnÍr{..}ie.l}l,L

illowing d'eep;:
gnÍr{:}tarrliíg;S

ïé:rËii diË:ffi *]#;.Ë+*1-_.1#,,.:

)

31

+i:
28

19,uu'

:

i}}
:.1+

25
+

29 : .+, .ts-

I

i:+\,. 23

-_+

?.''.

,t13 .

i JJ

;. uurer 52r.c

;iL] \ ::':- ---iïtr.r!]#

iiil \ --;-"+q€5íli" +,,.-).:*'-= - i. ,\
ilL\'"+/tu/t4,rB-i "itÍt \ | '''::-\.:,'
Lllj'\i-'\.)rr..Tl \7r*\. -il rrra r-i ro:.
.it ..y \ I). .. SPURNTÍ'I

. X,' eri*"a,)1 , 
À""'":"' "; ,]'-. ;

il '\ ' ( ":r"ir, i\' '"-',=,.,

lI I '-À.
lil 3i:\

llil,c""
ill ;;".^",o *,o,,o*' I l

illl,[,;Ëiifrïàcï'^',"::" .

Ull rJoae.This statión rtoas nqi e.cspi.ouÈii. :.,:
I I i. co.rfesio-ndËnce;:accepiirg elisriesï,'3rjeni:. :

ii,.'andgafètvtrefficonl..z. . :'"r.: ,: ..,
I Í: VHí- Ch 16, 06;10.23, 62.73; S4. ia, . '

i i ! YamroprÉ.lMxcCl .' :r.,

I l-1 Note This sration cicies riot àccept puillic :

i : I correspL\]ldÉnue; acccplino rlistress. ilt:qcot
I :-l End sefery rraHic DnlV . . . - :: .

I , I vxr C'" ió. os,ró. ïà.'e;. ;3. e+. ao ' i

jfi **.r,r"* :

llJ I l-iM É" 0222 312 710
:;lJ Mai;na I 0222 32i 221
ill I np t vHF ch 1? iosoo...2oooLT)
.lfl *ilheverinsen
IIi I: Vact-rs nlust obtnin De, nrission from thg
lll i frafíic CentÍe beío16 4r,ieiin{t.
ill , pr,,r a 070 352 .i71,I
llJ I Call Scheveniitgen Haven

ill-., !xLcq-zr .iza["i-^ ^_ - ._'_.

: ;- ói"ií:i
jsse'a i.;;roi.;',' .

/i Q{0).LF:.:5r i/^i u(UI+1ts:.:Lt ,

r"...,n I 'r'

11

t I o, :.:.

,'-'
o-

,l '. .-. ':

+!+|
/, í)oorar S.è' np.ch

.i L F{.10\

a-:6"
:l
\. i- 7f

.lg

io'

:...:ii
. 

,:i;l

,,. :ii:;

': :': I :::ii:

: - .,..:.

lrrri:i::r'i+::::a

1,):.-:'. " I i

,sci'recpspost Iidl\4 9.jaargang jrrli 20t)7 pag.0S



BOKITO DI MARE

Altijd weer spannend zo'n optreden, voor het koor, maar ook voor het publiek: "Meezingen mag,
graag zelfs. Maar niet in de ogen kijken! Wegkijken bij toevatlig oogcontact. Zeker blj rlominante
mannetjes. Niet treiteren. Niet te vaak terugkomen. Niet denken dat het mensen zijn. Niet denken
dal ze lachen als ze lachen: als ze hun tanden laten zien, àjn ze echt boos. Geen band rnet ze
opbouwen, want dat is slecht voar ze: als ze te intjem met je worden, worden ze uitgestoten door
de eigen groep".
En ook wij als koorleden kregen ons Iaatste palaver. "Niet praten tussen de nummers. Geen
gekkigheid tijdens het optreden. Niet spuwen, roken, of spreken met het publiek. En natuurlijk

alleen een spijkerbroek of rode Cowesbroek van de firma Biesot.
Een blauwe of rode kiel en de blauwe schipperstrui gaan ook
nog door de ballotage. Maar geen fleecetruien. Natuurlijk móet
het welbekende T-shirt- Schipperspetjes of mutsjes mogen, mits
scheeps. Uitzondering is één heel grote pet van Oost-Europese
snit, die niet echt onder de categorie schipperspetjes is te
plaatsen. Geen gympen maar wel bruine of zlrrarte leren
schoenen.
Intdssen schrijft iemand nog even de tekst van dat ene lied in
zijn hand. Een anrler plakt geeltjes met teksten op de rug van de
buurman voor hem. Als je echt een geheugen als een zeef hebt,
ga je achteraan st.aan met het liedboek. Maar dan zo onleesbaar
sterk verkleint dat je van armoe maar uit je hoofd meezingt oí
doet alsoí.
Tussen <le middenpartij en de bassen bevinden zich telkens rveer
mannen met een identiteitscrisis: ben ik nou een hoge bas of een
lage tenor?

TOTALE ANARCHIE
Toen ik de eerste keer een repetitie van ons koor meemaakte,

t1,
,ili

ir

krvam het al
rvas voor mi.i
NIaar zinger-r
rlie anarchit:
rvacl-rtli.jst tr:

nÍl cen ks'artier bi.i mij i>oven: wat ecn bij elkaar geraapt zooitje; totale ararchiel Hcr
ci;tll ook een raatlsel hoe ciat stctletje een fatsoenlijk optrecien zou kunncn verzorgen.
kunnen z.t:, die Éiasterl. En het rcpertoire is echt hcel:rnriers dan je venvitcl-it. Iiortonr.
cn die gocie prestatie rvaren nou ne t rle rerlencn wa.irom ik heb gevraagtl om 9p rle
mogcn sl.aÍrn.

Itlttlsscll \\'cc1 jl< natlrilihjk ook rvel tlat het mct die ;lnarchic u,el rncevalt. w:lnt an6ers i<rr,.je rriks
bereiken. [-r'r ik vinrl -juist clc charme va1] ons koor <iat \\'c gecn trutt.ig stelletjc zijn dat <ioor
FIoppr:zak* itr t:en soort VOC-olrtfit 01 Brctonse str'eperr is gestoken. Iiet Iijkt u.at ongeregeld, nr:rar
we zeltcn rvel u':it necr elt r1:rt stralen rve ook rrtt. lln, rn mijn bcleving hoort. ciat ook btj een
zcematlskoor. Aan lloorrl zat cr vroeger ook een bij elkaar gr:ronselcl zooit.je. met daarbij heel veel
tuig voor rvie hr:t bcÍer *,ns een tijd.je buiten br:elrl 1r: zi.jn,

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Dat beter even t>uitcn bee1c1 zijn, valtgeloof ik voor de rneesle leclen van Rumor cli Mare rvel mee.
Hoes'el he t thuisfront d;rar misschien rvel e ens andcrs «rve r rienkt.
N'laar dat rvij een clrrb ntet t,el hecl verschillende mcnsen \rcrtesen\\roorriigen, is rvel rtriirlelijk.

Waarom sclrri.jl rl< tlit? Omdat rve volgens mij geen gelikt koor moeten u,illen zijn. Dat g,e
ogenschijnlijk niet te tcmme n zijn, maar e en antlers rl:rrr anrlers koor zijn. En juist verrassen rlo6r
perlormance, pre statie èn interactie met iret publiek. Want rve zijn een eenheiri in onze
verscheirienheiti.
N{aar naturtriij}< rnoetell w.- oppassen <I:rt rve straks nict allt-en m;rar achtcr glas of er:n irre6e
gr:rclrt mogen zlngen!

Cee s Meijcr
Ai b Stella Maris

ol.cids verhurrrrler var toneelkleding
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Durk van Urk

Hoewel we allemaal weten hoe het Durk is vergaan {of op het moment
suprème soms eventjes niet, maar dat mocht onze zegen in Hoorn niet in de
weg staan) is het eigenliJk alleen Jan Marten die als nazaat recht van
spreken heeft als het over Durk gaat. In dit artikel van Jan Marten de enige
echte geschiedenis van dez* onfortuinlijke Urker.

Het houten been

Stap, tik. Stap, tik. Stap, tik.
'Daar is opa' juichten wij en
renden naar hem toe. Opa
was een blonde, hoekige
figuur, ietwat gebogen door
zijn achtenzeventig jaren en
een beetje dement. Hrj had
olijke, glanzende ogen- Ogen
die gewend waren om in de
verte te turen. We waren
allen dol op hem, ondanks
zijn houten been. Dat been
verioor hij op tweeëntwintig-
jarige leeftijd.
Het was beklemd geraakt in
de kabel, terwijl hij en zijn
manschappen op de botter doende wa-ren het net te vieren. Hij dreigde
meegesleurd te worden. Om zijn leven te redden hebben zijn manschappen met
een bijl het been afgehakt- Drie dagen hei-rben ze ap zee rondgedobbèrd
omdat de wind verstek liet gaan. Uit vrees dat hun baas het koudvuur zou
krijgen, hebben ze hem al die dagen rechtop in een vat geconcentreerde pekel
gezet. Toen de wind gunsliger werd, koersten ze r'iaaÍ Amsterdam, waar hij naar
het ziekenhuis werd gebracht. Daar werd zijn been tot bijna in de lies
geamputeerd en kreeg hij een houten poot. De kranten hadden er vol van
gestaan.

EBw cRoor BEDRAG
Een freuie schonk hem een groot bedrag aan geld. Met de opbrengst van de
botter en dit geld kon hij een zaak treginnen. M"n kon er
scheepsbenodigdheden kopen: klompen, speeigoed, galanterieën,
kruidenierswaren, petroleum, stoffen voor de gangbare dagelijkse en zondagse
kiederdracht benevens de gouden en zilveren siéradèn die brl dèze klederdracht
behoorden. Opa kon zich na het verlies van zijn Lreen niei zo goed redden en
vroeg om huip. Uit vollenhove kwam een heel klein tenger meisje met
bruine huidsklelr.r, zwart krullend haar en gitzwarte ogen.
Ze was mank.
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Esx xrrp vÀH opA
Toen ze zeventien jaar was, verwachtte ze een kind van opa- Ze noemden
hem Albert. Na Albert kwamen er nog vijf kinderen. De op een na jongste
was Lub, mijn vader. Albert -'het koopmannetje'- trouwde later met Pietje
Post, een schat van een vrollw, op wie we alien dol waren, Samen dreven
zij in onze tijd opa's zaak-'Opa! Opa'riepen we. We wisten dat hij onder
zijn blauwe zakdoek centen had. Moeder gaf hem 's rnorgens losse certten. Ze
wist dat hij er zo'rl plezier in had om de kinderen iets te geven. Na wat gerommel
in zijn zak, waarbij hij eerst de zakdoek uit de broekzak trok, rammelde hij met
het geld. Ieder kreeg een cent om een esselaartje te kopen of een toverbal. Met
aÍtze cent gingen v/'e dan naar oom Albert. Staand achter een van de
toonbanken vroeg hij elke keer: "Vlat zal het zdn?'Na eindeloos gedub bepaalden
wij onze keus. Tante Pietje lachte ons daarbij vanachter de tegenoverstaande
toonbank met kraplappen vriendelijk toe.

Wer ulBunND DoRsr
Grootvader kwam niel zo dikwijls meer bg de haven. Hij liep moeilijk. Vroeger
ging hij wel veel op pad. Hij werd 'de apostel der liefde'genoemd. Hij was gul
voor de armen, ging voor het Avondmaai bij allen langs van wie hij dacht dat hij
ze misschien onrechtvaardig behandeld had en was een van de weinigen die in
tijden van epidemieën de zieken en stervenden bijstond. Hij deed wat niemand
dorst, De mensen waarschuwden hem dikwijls: 'Man, je hebt een wouwen zes
kinderen. Ze gaan er allemaal aan!''De Here behoedt ons,'antwoordde hij dan
en begaf zich weer op weg naar een in nood verkerend mens. Niemand van de
familie is ooit ziek geweest. Grootvader had een groot overwicht en was erg
tactisch.

VolT,B HAND IN DE GELDLA
Eens nam mqn vader a1s kinci een idomp
vijgen uit een van cle bakken clre op een
rij onder de schappen bevestrgci u.aren.
Toen grootvader clat merkte, zei h5: 'Lub.
als je vijgen u,ilt hebben of dadeis, tlan za7
lk je ze geven. Maar nemen, Jongelr, neen.
clat mag niet.'Voorclat ze 's zondags naar
de kerk gingen, greep hrl met zijn ogen
dicht en met zijn vo1le hand in de gelcilade
en prevelde: 'Laat urv linkerhand nret
weten wat uur rechter doet.'Dat geld u-as
voor de kerk. Toen vader mij verteide dat
opa overleden was, kende mijn verdriet
geen grenzen.

Ik uras ontroostbaar.
Maar vader zei tegen me: 'Oper rvil clat v,nj cie vlag urthangen.
llij is naar het Vacierhuis,'
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Internatlonal Shanty Festlval ..Bie Daip,,
Het Appingedarnmer Shantykoor Armstrong's Patent organiseert ook dit jaar weer het
International Shanty Festival "Bie Daip" op 24,25 en 26 augustus in deLidd"l"r.-,-s.
stad Appingedam. Vorige jaar heeft Rumor di Mare voor het eerst op dit festival
opgetreden' Dat is zo goed ontvangen dat we dit jaar opnieuw zijn uitgenodigd. Andere
groepen uit binnen- en buitenland die aan het festival zullen meedoen zijn:

Shanty crew Buitenboord (Zwolle), zingend.e Zeeschuimers (Groningen), De
Kaapstander (oudewater), opwierde II {Appingedam},Lopster störmvogels
(Loppersum), Dogwatch (Engelandi, Richard Grainger & The Endeavour Shantymen
(Engeland), chantey cabin (Engerand), Monkey's orphan (Engeland), Gaye & Trish
(Schotland), Bagryrinkle (Wales), Langesund Mandsiangforening (Noorwegeni, Segars
(Polen), Babord Amures (Bretagne) en Crossjack (Duitslàd)

Rumor di Mare zal op zaterdag 25 en op zondag 26 augustus optreden. Ons eerste
optreden op zaterdag is om 11:0O uur en ons laatste optreden Àp zondag eindigt om
1B:OO uur.
Van de koorleden die meegaan. naar Appingedam wordt verwacht d,at ze tussen
zaterdagochtend I1:OO uur en zondagavond 18:OO uur aanwezig zullen ziJn.
Slapen en eten
Naar alle rvaarschijnlijkheid worden er legertenten gepiaatst op het (bouw)terrein aan de
overkant van het water achter de kerk en de muziektànt. Hier kun je zowel vrijdagnacht
als zaterdagnacht slapen. Gebruik kan worden gemaakt van het toiletgebouw van dejachthaven. Nadere informatie volgt begin .rgu"tuu.
Mocht je op een echte camping wjllen staan of het comfort van een blokhut of hotel willen
dan moet je dat zeif regelen. Doe dat ruel op tijd want de beschikbare accommodatie in
Appingedam en naaste omgeving is beperkt. Hier wat adressen:

r Met je eigen tent / caravan f camper kamperen op de camping Ekenstein,
Aiberdaweg 56-58 in Appingedam; tel: A596_624467.
(http:/lu,rry-rv.campingekenstein.nl./). De camping ligt op 2 km ten zuiden van
Appingedam aan het Damsterdiep.

' In een blokhut op camping Ekenstein (zie website voormeer informatie) . Er zijn
hutten voor vier en voor acht personen.

r Hotel het "Wapen van Leiden", Wijkstraat 44, in de binnenstad van Apprngedam;
tel - 0596 - 6 229 63. (h ttp : / I wwu,.wapenvanleiden. nl I ) .r Hotel "Landgoed Ekenstein", Alberdaweg 56-58 (naast de camping) in
Appingedam; tel. 0596 62BS2g. (http:/ /www.ek_enslein.com/)

' Wrjtwerder Heerd, Dorpstraat 20 in Oosterwijtwerd; tel. 0596 627453. Je logeert
dan in een fraai verbouwde en sfeervol ingerichte woonboerderij. De afstand naar
Appingedam is ongeveer 5 km.
(ht_tp://h_ogrq.plane.t-.nt/*-y.olarr_da/wijtwerder:h_eerd.html)

Vervoer
Net als vorig jaar gaan we met eigen vervoer. De afstand Leiden - Appingedam is
ongeveer 250 km. AIs alles rneezit doe je er met de auto een kleine àii" rrrr. over, Met detrein ben je ruim drie en een half uur onderweg- In principe zou je op zaterdagochtend
heei erg vroeg rveg kunnen gaan, maar het trestuur àdviseert om reeds vrijdag24
augustus naar Appingedam af te reizen. Wie met wie kan meerijden zullen wó begin
augustus regelen.

Extra repetitie
Op maandagavond 2O augustus is er een extra repetitie. Locatie zalbegin augustus
nader bekend ,,vorden gemaakt.
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Cutty Sark

Een felle brand heeft 21 mel jl. grote schade
aangericht aan boord van de theeklipper Cutty Sark,
Het schip ligt in een droogdok bij Greenwich, niet ver
van Londen, en werd op het moment van de brand
gerestaureerd. Hlerdoor bleven de lmposante masten,
die aI waretl verwijderd, bespaart. Het dek en een
groot deel van het ruim moeten als verloren worden
beschouwd. Het zeilschip zou in 2OAg weer worden opengesteld voor het publiek.

In de negentiende eeuw werden theeklippers als de cutty sark
gebouwd om de vers geoogste chlnese thee zo snel mogeliJk naar
Groot-Brittannië te brengen. Hiervoor werden slanke schepen met
extra grote masten en zeilen gebouwd, die werden bediend door een
veertlgkoppige bemanning,

wo mogen aannemen dat het wel weer goed komt met cutty. uit ons
arehiefnog een prachtig verhaal over dit schitterende schip.

Britse wetenschappers willen een elektrotyseproces gebruiken om de iJzeren spanten
van de driemaster Cutty Sar/< te ontdoen van zoutresten. Zo hopen ze de corrosie te
stoppen, die het museumschip dreigt te vervvoesten.

De Ctttty Sark uit 1869 geidt als de snelste klipper ooit gebouwd. Sinds 1954 ligt ze jn een
droogdok in Greenwich, bi; Londen. Maar experts vrezen dat ze binnen een jaar of vi1f als een
kaartenhuis in elkaar valt, wannneer er niet wordt ingegrepen.

De CuttY Sark is een zogeheten composietschip: een in elkaar geschroefde smeedijzeren
spantenconstructie die is bekleed met houten planken. Na 135 jaar blootstelling aan zout
zeewater en Londens regenwater is het ijzer ernstig aangetast door corrosie. Die wordt vooraÍ
veroorzaakt door chloride-ionen die in de poriën van het ijzer ziln getrokken en er me[ gewoon
poetsen niet meer uit gaan.

In het laboratorium van de Met Físher Maritime Heritage Soctety gebrurkl
men elektrolyse om de chloride-ionen uit oude metalen arteíàcten te halen en

zo de afbraak docr corros,e te stoppen, hopetijk zal deze techniek de
smeedi;zeren spanten van de Cuily Sark ook kunnen redden van veryà1.
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Het idee is nu om de ijzeren delen Ín een bad van natriumcarbonaat te leggen en aan te
sluiten als negatieve elektrode. De chloride-ionen worden zo als het ware uit het ijzer
getrokken. Als tegenelektrode wordt titanium of roestvast staal gebruikt.

De techniek is ontwikkeld door Peter Lawton van de Hampshire County Council Museums
Servíce. Bij een stalen schip uÍt de Eerste Wereldoorlog bleek het goed te werken. Bij een
teststukje Cutty Sark, waar ook nog hout aan zat, ontstond echter een stinkend zwart slijm.
Dat ligt vermoedelijk aan micro-organÍsmen Ín het hout die door de veranderende condities
actief worden.

Seelagh Campbell (Portsmouth University) heeft nu een gewijzigd proces ontworpen waarbij
een beetje biocide wordt toegevoegd aan het elektrolysebad. op die manier is het al gelukt
een halve kilo zout uit een deel van de scheepsromp te halen,

Het plan Ís nu om de Cutty Sark te laten vollopen met elektrolyt, zodat men het onderste deel
van de constructie in één keer van chloride kan ontdoen zonder het schip te hoeven
demonteren.

Fire clou.n belorv

(AP}

Zware schade na brand op Cutty Sark
ma 21lO5lO7 - In Greenwich nabij Londen is het historische zeilschip Cutty
Sark zwaar beschadigd na een brand.
Het museumschip lag in een dok voor restauratie.

De brand werd omstreeks zes uur
vanochtend opgemerkt. De brandweer
kwam snel ter plaatse, maar omdat
het schip van hout is, verliep de
bestrijding van de brand erg
moeizaam.

Een groot deel van het houten dek en
de brug is vernield, Ook binnenin het
schip zou de schade aanzienlijk zijn.

Aan boord van het schip bevonden zich
de buurt rond het schip ontruimd.

gasflessen en uit voorzorg had de politie

De politie sluit niet uit dat de brand aangestoken is. Volgens sommige bronnen
waren er enkele mensen in de buurt net voor de brand uitbrak.

De Cutty Sark lag in een droogdok en er waren restauratiewerken aan de gang.
Over twee jaar had het schip opnieuw open moeten gaan voor het publiek. De
theeclipper is sinds de jaren 5O een museumschip.
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Britse trots ter zee

De Cutty Sark is een van de bekendste zeilschepen ter wereld.

Het schip werd in 1869 te water gelaten en werd íngezet a1s theeclipper. Dat soort
erg snelle schepen voer jarenlang heen en weer tussen Europa en China om thee
te vervoeren.

Later vervoerde het schip graan en wol uit Australië en werd het verkocht aan een
Portugese reder die goederen uit Brazilië iiet verschepen-

ln 1922 kwam het terug in Britse handen waar het werd gebruikt als
opleidingsschip voor marineofÍicieren.

In'57 werd de Cutty Sark ingericht als drijvend museum in Greenwich in het
zuidoosten van Londen.

(sr{YNEws)

Grote brand verwoest Cutty Sark
LONDtrN De laatste overgebleven theekhpper in de w,erel<l, tie vermaarcle Cuttv
Sark, is ntaandag vem/-oest door een grote brand, Het schip werd rzoor 37 rliljoen
euro gerestaureerd en hacl in 2009 weer opeltgestelcl moeten rvorden voor i-iet
publiek.

Volgens cie Britse nieurvszender S§news stond zowel het clroogdok als het schip
voiledig in branci. Wegens cle restauratiewerkzaamheden rvas cle helft van het
schip r-rit het droogdok verwijderd en elders opgeslagen.
De poiitie evacueerde omwonenrlen en zette <le omgeving af. Het zeilschip hgt
sinds 1954'in het dok in Greenwich en behoort tot de bekendste schepen ter
wereld. Zeker 5O miljoen bezoekers
(waaronder enkele redacteuren van jullie
Scheepspost) hebben het vaartuig in de loop
derjaren bezocht.
Na meer dan twee uur blussen had de
brandweer het vuur onder controle maar
was het nog niet gedoofd. De brand\reer
onderzoekt of de brand is aangestoken. Het
vaartuig werd in 1869 in dienst genomen
voor de theehande] tussen China en
Londen. De schepen die met de eerste thee
van het jaar in Londen arriveerden,
wachtten een enorme winst.
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Le France
Donderdag 21 juli 2OOs

i :::. _iarir llarrie en Dick van boord in Reims.*: -'-'.9 §'akker en zie om 07.1 5 uur een peniche die het kanaal naar cle Marne
: ---:.-ri Daar zit ik dus straks achter. Ik loop naar de sluis en kijk hoe de
':1'p?ersvrouw langzaam, tergend langzaam de sluis indraait. Vrjf centimeter speling
''':: ''r'eersztjden en voor 5O en achter 5O cm. Het schip ligt er niet helemaal recht voor en. afgeronde stenen bij de invaart heipen een beetje en ri=orden verder afgerond. De brug' het schip is te hoog en wordt in een oogwenk neergeklapt. Ik maak e-en praatle metrchipper' Hrj vaart tot Courcy om te laden. Een andere pàniche ligt al te wachten om.- .:anaal uit te varen

-. ciaar maak ik een praatje mee. Hij gaat met een volie.--:. Daar u,ordt er veevoeder van gemaakt.
' s. jlipper is de laatste in de dvnastie van' :rfers in de famtlie.

.s le laatste van de 6 broers dte ailemaal met een- ;:,: ,,oeren. Geen opvolgers en geen goed. :.-.:rr .È'aar kom je vandaan, vraagt hrj.

: ::serr-enfabriek,,de Sleutels,,
::cierr dan meestal de omgeving Leiden omdat dat

ernnaal irekender is dan Katwijk.,Lf r§ uari t\a!wuK.

::" -r="de" _ie connais Le-v-de en hij verteit dat hij in
= _'a:et-! 7O rnet -petit pois" naar de Sleutelconserven
clek \.c'er. \-oor Leiden is dat een begrip. Hele

-- .:-. .:r r:e arme ri'ijken, en de waardgracht u;as claar een mirldelpunt rn,' r: :. .r ,._)r ie maken voor de conservenfabriek.

-.,s '. ar: aístand bedient
''=:s-.''.oigende slurs hebber-r r,"'e problemen, cle sluisdeur gaat niet achter ons cïicht' : l:'n cle illaur'r'e stang ri'el I0 keer omhoog cluu,en. maar cle cleur blijft open-
"'-:.rle intercom clie op elke slurs aanr'r'ezig is. Dat is altijd een moeiiiik te verstaan.:rcom geeft slecht gelurd. De Fransen spreken snel omiat.le in het Frans het":r moet uitleggen. l'ecluse ne marche pas. Je suis dans l,ecluse numero g.'"1 maar aileen antu'oorden: il vient quelque un, dan is clat voor mij genoeg. N4aar-':. beginnen een heei verhaal en cran rvorclt het moeirrjk.
.:er raal dan Frans is niet mogelijk.

-: =en slof en een oude voetbalschoen...
- r--'llluten komt er een VNF autootje, cle man stapt uit, trekt zr-1n schoen uit en. .-: l5 seconden voor een erektrisch oog en de d'eur gaat drcht.

' '::aa] niet te snel de sluis ingevaren vind ik zelf , maar b4 <ie volgende sluisi-::amer naar binnen. Ieg aan. be\r,eeg de stang omhoog e_n de cleirrrtet clicht.
'; ' pklimrlcln en ik loop naar-hct radaroog. Ik hou mijn schoerlen aan en gebruik miip' ' : -'ecottden het oog te bedekken. "Duw de stang maar weer ornhoog'' 1.o"p if en hel: _:,:,-lieclt. De deur gaat dicht en de bak loopt vol.
r:l i:'r'ohleelll Ilog eell enkcle keer cn cle volgencle dag in het haveltje Sillery

Iading doperwten naar Den
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hoor ik van een andere Doerak - vaarder hoe het probleem kan rvorden opgelost. lt
gordijnen dichtdoen, er zit te veel glas in de boot op de hoogte van sommige rada:i'.=: '
daardoor is er geen goecle onderbreking van het radaroog.

Een Maorl in Frankrijk
We varen verder rloor de vlakke streek met eindeloze graar,velden. Ik zie een schip
tegemoet komen en plotseling een enorm getoeter en gezwaai.
Het is Don de Nieuu, Zeelander, die lve een maand eerderontmoet haciden op de \laas =:-
die met een wegenkaart naar Parijs rvilde. Vervolgens trokken u'e enkele dagen samen
door de sluizen, raakten hem r,veer kwijt en ontmoetten hem rveer toen .Àe itei pro-r:ei:rt:-.
aan hel koelsysteem op de Maas stil lagen. Hij wenste ons toen goocl 1':cr. zr':,ie: z,'r
hulp aan te bieden. Ik hacl niet de gedachten van: " wat zou het leuk z'-'.. :-: . .- ...: :---:
eens te ontmoeten".
Maar daar rvas ie dan , samen met zgn vriendin.
We pakten de meerpennen en legden allebei aan, en de ontmoetrng-.'.àS -'- :-
De koeie flesu,lin ging open en we vertelden de belevenissen. Don',',a-s :-: -- l
gegaan, maarwas opgevaren met een Nederlander lol aan \"erclun .rt '' a>..- :

naar Charleville Mezieres. Daar zal zijn broer het schip overnemen .r .i:-:- , .
Friesland.
Hij informeert naar mijn gezonrlheid enzegl "Shrt, the bastar-a' l't :-a:,:r r - .

in de ogen, rvant hij ll,erd rveer eens geconfronteerd met de Basia:-: -.-. :. :'

zoontje hem hadden afgenomen. En zokan de meest stoei-e en'-.-::r,':. -' r .

zeezeller, weer eens l<lein r.vorden.

Jack z n Doerak

We varen verder en komen in Rei.urs
aan- We Ieggen vlakbij het
congresgebou\\: aaÍI en van daar is het
hooguit 15 minuten lopen naar het
station, hadden we gezien op de
stadsplattegrond in de Michelingids.
Altijd meenemen naar Frankrijk.
Marrie en Dick pakken hun rugzak en
gaan van boord.

Voor het eerst samen
Nu zijn we voor het eerst samen. lk maak me er niet druk om maar Corrie is ne:-r.eir,. ,r
hoop dat ze het ook leuk vindt als u.e in de siuis liggen en rk de iadcler op moet klr:::ne:r
om aan te leggen. rvant lrlnen 4 meter omhoog gooien naar bolders die-je niei z'.ti .\'.'-c)r
mij ondoenlijk.
ZijblijfL dan alleen achter op cle boot en om afdrijven ir-r rle sluis te-.corio;:-e:: it{ge;: .'r'e

altijd het schip vanaf de mirlclenbolder vast aan cie trap. Zo'n'-raí: rs o;:ilt:a::.1- '...e1

glibberig. De eerste 2 sluizen zijnlaag en gaan goed. nraar rie r:rrct'r-s h:.!1. rÀ :roet cle

trap op en de sluis rverkt niet. De intercom doet het ook i:ler e:: :i: :i'r.: .r..el i'aarboek
het mobiele numlner op van de ciichtstbr3zijncie posl !'irrl r;e '.'l.i .ia-:: -:e =artíoott heb je
nrksin dit gebred. u,ant clie gebruiken ze niet meer De \ Lil ka::a,e;: s:aan u'el trouu'
vermeld in het vaarlroek br1 de tra.lecten, maar.le hebt er rieis aan
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leen schoen maar een plank
- : :-:inuten komt de sluisrvachter op zrjn bromfiets aan en zegt tegen m5 dat ik te' -;: brnnen gevaren' Hij loopt zelf verzekerd naar het radaroog en houdt een plank' ': Ergebeurt niets. Dat verbaast me niet, want dat had ik uiteraard zelf ook-'-:_.,eerd,

- l:qI nog iets over ontregeld door de snelle invaart en ik ga er maar niet tegen in. Daar: :'1 ":l Frans niet goed genoeg voor. Het sluisgebouwtje u,ordt opgemaakt en hij bedient: :,,.:s handmatig vanaf het beclieningspaneei
- .:, :5 uur leggen we aan in Sillery. precies l=:iiffi

-r -,. ant vanaf 17 .00 uur kan de internist- .::-, :,-trt de uitslag van het onderzoek. Om
- _ .::r is er nog niet gebeld en ik neem zelf
:..: o_ met het ziekenhuis in Leiclen. Dei s.. erranger van mijn vaste internist deelt: .1.:3. dat er een uitzaaiing is geconstateercl.

::- s ;tog niet met zekerheid te zeggen,- .-:,r-ik een recidive vlakbij cie piaats ,"vaar
' -:r-.,:: tumor is rveggehaald. Komende .week

-::. ,_,rderzoeken in het VU ziekenhuis. Een
' : a:: . n,aarbij radioactieve vloeistof u.ordt: :.n die rn combinatie met een CT scan

::talen rvaar de tumoren zitten.
' :;achtig weer, maar cie lucht is voor ons inktzr,vart. we zijn versragen.
. -'riran met het schip Andante' ciie naast ons ligt, iníormeert r.,at dï pl.r.ner,r r4n."- -i: de hele kankerzooi over zrch heen.
.=rcle morgen vroeg is hij r,,.eg.

S: e :iaal" tarief
'::-:gplaats in siilery'- is prachtig. super sanitair en voor een prijs van € 3 p.cr.I .''oor 4 rveken ho-ren u'e de voigencle clag als u,e informeren of de boot langer kan' -- 3een probleem' Kan het eventueel ook de hele winter? Daartoe is een verzoek' :an cle burgemeester en cjat doen rve dan ook. De haven sruit geu.o'nrryk eind:r' inaar gezien de omstancligheclen veru,acht het meisje in het*havenl<àntoor geen::ril Het zal dan ook een speciaai tarief u,orden omr.lat rle haven met alle {aciliteiten' .. Geen water, elektricitert er-r sani.tair.' i :en probleem minder' l)e volgende dag informeert zij rne clat c1e burgemeester- 
=' heeft gereageer<i op het veràek.r-, .tat ir"t -p..i"|" tarief € loo beciraagt. per
-r:l? Nee, per -.?u_"d- Maar het speciale tarieÍàan? Nu met ailes open is € 33 per 4''r ' en met alles dicht € 1oo. Het speciaie verhoogcle tarref komt omdat rle haven:.-'aal gesproken cjicht rs en uitzondl.ing zr.ln auuider,vertert ze mij. voor ons

=. -anders is een speciaal tarief doorgaans lager en niet hoger.-::a' lot eind oktober het zomertariàf en zie ir.el vercier. zarerclaggaan \\re naar huis.: -: :i boot is niet rvinterkraar gemaakt. 6qarr !1 c

Jack Vlieland

:i
.' r t;leek in rie lcl'er te zitlen- I)e ovcrlcvingskar-rsen ria:rlde, n^ar. 2oot- I\,laar-hct blcek-- Begi] septernber geollcrccld, herstelcl en eind oktobcr rnet ric brrrerr tcr-rg ,aar Siilerr.''li l5 kilor,eter verrier te varcrt naar een ourle ]rilvcr-r \/arrrc,:rrge. Buu,rna, r\rje *,e.kt- :te boor wintcrklaar- tt: maken.
.:- 1.':,ruriern:trtgc , € .5O voor rle hele u,inte rperiorle.

Schccpspost liil\,1 g.jaargang jrrli 2007 paEi. 15



Sportvissen op Gran Canaria

Tljdens míjn veelvuldíge vo,ka;nties op Gran Canqría heb tk regelmatig
gebndk gemaakt van de lokate sportuissers om mee te uaren en jacht te
rmaken op marlin en tunatïsh. En terug in Holland. uerd miJ uaak gearaagd
wat er toch q.ltemao'l met die geva.ngen vls wordt gedaan?

Iedere middag omstreeks 15.00 uur
komen in Puerto Mogan de
sportvisboten terug van een dagje
vissen. Niet iedere dag zijn de vangsten
natuurlijk overweldigend, maar dat er
toch regelmatig een lekker maaltje vis
wordt gevangen is een feit. Vele
toeristen komen dan ook haast iedere
dag even nieuwsgierig een kijkje
nemen. Zit er dan weer een dagje
tussen met enkele tientallen kilo's vis,
dan hoor ik alweer velen tellen en
rekenen wat dat wel weer niet allemaal
zal opbrengen. AIs ik dan zeg dat de
gevangen vis uitsluitend voor privé-doeleinden lvordt gebrurkt, k4ken ze mtj aan alsoí ze
rlillen zeggen'. Ivlaak clat de kat maar rvi;s.

Allereerst, is er op Gran Canarra, net als in België en Nederland. een minimum vismaat.
De sportvisboten krrjgen enkele malen per Jaar steekproefsgeu,i;s controle of deze
vismaten inderdaad u,el u,orden nageleeíd. Overtreding hiervan kost zor.r,el de kapitein als
de eigenaar van de boot een pittige bekeuring. Bij herhaling l<r:nnen zelfs cie
vtsvergunningen tvorden ingetrokken. Sinds O1 l02 /2AO5 mag ieclere sportvisboot
rlaiimaal 15 kilo gevangen vis per persoon naar de haven brengen. De gevangen vis mag
uitsluitencl rvorden gebruikt voor privé-doeleinder-r en mag dris onder géén enkele
voon"aarden rvorden verkocht. Voorbeeld: de boot Blue Marlin 3 heeft B plaatsen en mag
dus maximaal B x 15 = 120 kilo vis aanlanden. Als éen vis zs,aarder is dan bv. cieze 120
kilo, u,at zeker in de zomermaanden maar al te vaak voorkomt, dan mag cleze vis lr,e1

naar de haven r."'orden gebracht, mits
daar vooraf toestemming voor is
gevraagd bij <te Gobierno de Canarias
aíd. Pesca in Las Palmas. De vis zal
dan rvorden verkocht en de opbrengsi
MOET aan een goed cloel u,orden
geschonken. Dat er met het
bovenstaande best rvel eens t'at
gesjoemeld u,ordt moge durcieir.lk zi-Ín.
maar de regels zijn er in iecler ge,,'a1

en een ieder u,ie zicl-r hier niet aan
houdt kan dus best u'el eens pech
hebben. De vis u,ordt clan u'el erg
duur betaald.

Foto boven; let op de rug van de llnker man
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De Zuiderzeeballade
onze_speclale tnrslaggeuer seínt ons uit Anna Paulowna, dat heedenmiddag om t{Ee minuten orer
één de tíxírtste openlng vo:n den afstuitdtJk gedtcht werd': De slulttng ls preíies votgens het
Prograrnnra verlaopen. Wti rnao,kten ho,cr o'an boord uct de Watr;rst,iqltsboot de ,,Éphhrx,, van
vtakbiJ mce- arn halftwee concentreerde ql uat randttoer zich btj het gat, *oo, à" jroate
s1>oor7»onton - Stauoren- met d.e genoodígden al ïag'

ap 27 mei 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht. Nu we vieren dat de
afsluitdijk 75 jaar bestaat kunnen we natuurlijk niet om de Zuíd,erzeeballades heen. We
kennen allemaal de versie van willy van Hemert op een tango van Joop de l,eur,
gezongen door Sylvain Poons en Oetze Verschoor. 'Opa, kijk ik vond op zold,er'n foto van
een ouwe boot, is dat nog van voor de polder, ..-'We zingen hem zelf oàk. Mu"r er is ook
een andere, ook heel mooie, versie...
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In een van de vorige nummers van de Scheepspost een artikel over oude
rituelen op zee, hier gaan we wat dieper in op een oud zeemansritueel op de
evenaar.

ritueel onderwerpen om van baar ouwe jongen te worden.
schip dan onder de anarchistische vlag van Neptunus, die
decreteerde.

Van baar tot ouwe Jongen
Hoewel een torn voor de mast
op een windjammer meestal
hard werken en steenachtige
scheepsbeschuit betekende,
was er een moment waarop
men wat verlichting en wat
rum kon verwachten.
Volgens traditie moest elke
keer wanneer een schip de
evenaar passeerde --- en
windjammers deden dat
nagenoeg steeds, gezien de
aard van hun vaarroutes ---
eenieder aan boord die de
equator nog niet was
overgekomen zich aan een

Gedurende korte tijd voer het
ongebreidelde feestvreu gde

Stelletje schurken
Als het schip rle evenaar nader<le zou een hese stem bevelen dat het schip brjgeiegcl rverci
en de zeemafl die voor Neptunus speelde klom over cle boeg binnenboord, van zeeurater
druipend en ketterend temidcler-] van een kakofonie van fluitjes, kammen, pannencieksels
en koffiepotten. Een stelietJe schurken assisteerde hem, en zijn vorstin u,as ais hoer op-
gemaakt, verder \\'as er een jurist die de rol droeg met de namen van de dopelingen. een
arts, een geestelijke, eer-r barbier en u,achten met geverfde gezichten.
Na een pauze voor verfrissingen riep Neptunus de ongelukkigen voor zijn rechtersstoei.
E,en strenge ondervraging volgde lvaarbij rverd stilgestaan btj aíkomst en mannelijkheicl
van rle baren; daarna rverd bevonden dat allen een Iandrottig zootje waren. dat ze vuil
\\.aren en hoogno<lig moesten u,orden geschoren en gebaad .

Kappers shanty
Het barbierswerk begon zoclra iemand protesterend de mond opendeed om een ant*'oorci
te geven en daarin een krvast --- gewoonlijk besmeerd met koolteer en zeep --- u,erd
geduwd. Daarna r.l,erd hjj afgeschraapt van krn tot kruin met een scheermes gemaakt van
een vaatjeshoepel. Dan u,erd cle armzalige baar in een kuip met zeewater gesmeten ir.aak
geblinddoekt zodat hij zou kunnen der-rken dat hij overboorcl rverd gegooici) en genacleloos
afgeschrobd door Neptunus'wachten, die dan zongen;

Scheer hem en beuk hent,
Dornpet hem onder en bespat hem,

PiJnig hem en sla hem,
En laat hem nlet gacln.

L)aarna tnoest het slachtoffer zrveren clat hij aitijd hetzelfde rttueel op toekomstrge baren
zou toepassen, \\Iaal-na hrj eer-r doopcertificaat kreeg in de rangvan echte "ouu,ejongen ".
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Ríààlp oftlq*, wn,

Test je Shantykennis voor een oorlam.
Een nieurve rubriek in onze
Scheepspost. Probeer uit de tekening
de titel van één valt onze shanties te
halen. Het plaatje kan op de titel slaan,
op een regel in het lied, maar ook op
een situatie die wordt beschreven.
Oncler de winnaars wordt een oorlam
r.erloot en hij mag ook zeggen weike
shann- cie volgende keer aan de beurt
konrt. Ilaar mag dan natuurlijk niet
meecloen.
Succes

Oplossingen naai-
peetvanderrverfi'ri c asei:. a ;:.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_
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Muziek op Zee

Een serie over alle soorten muziek aan boord, vooral tijdens de 19au en 2&t. eeuw.
Er was meer dan alleeu het zingen van shanties en liedJes van vooruit.

DeeI 2
Shanties met begeletding en een zangverbod

Frits van der Mark

Aan de kaapstander
Normaal gesproken werden shanties niet begeleid. Atl hands waren doorgaans nodig voor
het werk of lagen in de kooi bij te komen van de lange wacht en de zvvare inspanning.
Toch is er een uitzondering, namel5k bij het werk aan de kaapstander. De kaapstander of
gangspil werd op de oude zeilschepen gebruikt om het anker te lichten. Ook werden hiermee
zeiischepen in of uit de haven getroltken bij aankomst of afvaart. De meeste kaapstanders
op zeilschepen werden bediend door 76 à 24 maÍI, die aan 8 of 72 bomen in de kaapstander,
hun rondjes draaiden, totdat het anker boven was of het schip uit de geul getrokken.

Stan Hugill is van mening dat er aan de kaapstander het
mooist gezongen werd (daarom hebben ze in Oudewater
natuurlijk die naam gekozen!)- In het begin ging het nog
makkelijk en werd er een vrij snel gangspilliedje
gezofigen, bijvoorbeeld 'Johnny comes down to Hilo'.
Naarmate het schip dichter bij het anker kwam en het
draaien zwaarder ging werd er iets langzamers gezongen
zoals 'Ratling Home'of 'shenando'. Het binnenhalen van
het anker kon een groot deel van de dag duren. Alleen

shanties met veel coupletten en Iange refreinen was dan niet voldoende
de hulp van een goede violist kon uitkomst bieden. AIs er een violist
was dan zat h.íj op de kaapstander. Dit beeld is op flink wat prenten en
[oto's vastgelegd.

Zingen verboden.,,
Aan boord van de schepen van de Britse marine was het zingen van
shanties sinds de 18d. eeuw verboden. In plaats hiervan werd het zware
werk van heauing en houlíng uitgevoerd onder begeleiding van een viool.
Er zijn bronnen die melden dat bij de Nederlandse marine het werk aan
de kaapstander ook wel begeleid werd door vioolmuziek.
oorlogschepen hadden standaard instrumenten als trommels en
trompetten aan boord. Deze werden ook wel gebruikt om de zwetende
zeelui aan de kaapstander aan te moedigen
waarom werd het zingen van liederen vervangen door instrumentale
muziek? Men was bang dat gezang de disciprine zou ondermijnen.
Davids is gepromoveerd op het Nederrandse zeemanslied. Hij vond de
,rolgende tekst die Jacob van Lennep in lBS2 schreef: 'men tpeet dat als
ce manschappen aan 't gangspít draaien, zij de uijheid" hebben, te
zeggen, wat hun uoor de mond komt. waaruan zij dan ook doorgoens
zen ruím gebruik maken'. Met ander woorden een echte shanty was
3ewaagd en zat meestal vol met seksuele toespelingen.

Scheepspost RclÀ,{ 9" jaargar-rg juli 20O7 pag. 20



En niet alleen dat, bij spanningen tussen de matrozen en de leiding konden de meestal
geïmproviseerde teksten zich tegen het gezag keren. Omdat 

""r, 
goà ritme tijdens het werk

toch nodig was, werden de al te vrijpostige teksten van de matroien vervangén door een
instrument.

Bronnen:

Zeemansliederen, Stan Hugill, 7gT B
Wat lijdt den zeeman al verdriet. Het
Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd
(1600-19O0), C.A. Davids, 19BO
Music of the sea, David Proctor, 1992
Cahier de chants de marin, Le Chasse-
Marée, 1995

Àfbeeldingen pag. 2O:

Een zeldzame originele íoto met een violist op de kaapstander

lriuzíekinstrumenten van hout waren natuurlijk erg klvetsbaar aanllier de blikken vioor van een zeeman, gemaakt door een bliksrager
Coiiection of the Royal lnstitution of Cornu,all, Truro

Àioee:dingen pag.21:

,dan boord van een Frans oorlogschip rvorrit
kaapstander binnengehaald -

Llnks op de voorgrond rvorden de matrozen
coor een trompetspeler en een trommelaar,
. ekening van L. Couterier,
l'!;see de ]a Marine, paris

aangemoecligd

boord.
uit Redruth, Corn\\'ail. c. iB5O

hr:t anker met de

c. I9l0

Zingend aan de kaapslander onder begeleiding
§an een violist,
0mslag Cahier de Chants de marins.
Le Chasse-Marée

Sclrr:epspost Rcl i\{ 9. laargai-rg juii 2007 pz,tg 21



trIlrttrtï3fr'

Cuxhaven l8 juni 2A87, o'Einige Siinger unseres Shanty-chore CuxhaYen'
darunter auch ich, haben den Tag der Shanty Chöre in Cuxhaven erlebt.
Zusammengefasst: Schlechtes Wetter und Super Organisation, hervorragende
Konzerte, darunter insbesondeye z. B. Unser ''Wenn die Baumwollfelder bliih'n'.
Besser und eindrucksvoller geht es nichtl Aber...."

Ik uertaal nu uerder euen uoor Qiegenen onder ons díe níet naar Cux zíjn
meegeu)eest en daardoor wellicht wat taalachterstand hebben.

"Aber,., wat een mooi weekend had
moeten worden, is voor ons letterlijk
en figuurlijk in het water gevailen.
Het begon aliemaal zo rnooi. Mutti
h.ad onze uniformen keurig gestreken
en de petten gestoomd . Zelí hadden
wij Chor-gewijs nieuwe ringen voor
onze halsdoeken gemacrameed en 's
nachts nog in het Kugelbake-Halle
geoefend in het keurig uitrichten van
ons Chor.

Het was niet de regen die met grote
regelmaat met bakken uit de lucht
kwam, Het kwam ook niet omdat we
vergeten hadden de consumptie-
bonnen aan de gastkoren uit te
reiken.

Het 1ag ook zeker niet aan het publiek
dat 's avonds met honderden keurig
aan rijen taÍels in de zaal zat en de
volgende dag weer met honderden de
regen in het Kurpark trotseerde.

Het waren die uitslovers uit
"Katwijk", dat Rumor di Mare. Al onze
shan§rtradities werden door hen met
voeten getreden, Niks mooi gedragen
gezongen vertalingen van Molly
Malone of La Paloma. Dat gaf maar
een eigen draai aan die liederen.
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En zongen ze rou maar alleen in het
Nederlands, dan was dat nog te
begrijpen en te vergeven. Nee, dat
moest in allerlei talen. Zelfs de
rimboe kwam voortrij. Dat stond maar
te swingen en liep op het eind ook
nog eens zingend d.e zaal in.
Dat hoort niet!
Eerst in Cuxhaven een beetje het
kroegvolk gek maken met hun
ontaarde kunst en dan vervolgens
ook nog eens ons onder de tafels
zingen en het publiek er bovenop,-..

Die komen dus nooit meer naar
Cux. Onze jeugdherberg is vdortaan
voor die Holianders gesloten. Onze
mensen krtjgen maar een gek beeld
van shanlies. Straks moeten wij ons
nog gaan aanpassen.

Ja, vielen Dank und herzlichen
Gliickwunsch zu diesen Leistungenl Alles
Gute und weiterhin viel Freude und kein
Erfolg! "

Tot zouer een beichtje in de Duitse pers.
Jammer hè? En wij hebben zo'n leuk
ueekend gehad.

Cees Meijer a/b Stetla Maris
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Hollanders en het water, twintig eeuwen strtjd en profijt

Ruim een jaar geleden waren de eerste contacten, op 13 juni zongen vijftien man Rumor
bij de presentatie van een boek over de geschiedenis van Holland en het water.
Een paar reacties:
Mevrouw J.M. de Vries, voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Holland, Dijkgraaí
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, voormalig staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat (belast met onder andere natte waterstaat) in het tweede katrinet Kok. 'J\rh
werk ík toch al zo'rt tlerc jaar ln het t»atermantagement en heb ik tn die tijd at heel
wat shantgkoren rneegemqakt, mcar vqnmiddag heb lk toch een o,anttat nieuute
tiedJes gehaord..,'
ivo de Wijs, tekstdiehter en presentator, hield een 'luchtige afsluiting'na de presentatie.
Over de Zuiderzeeballade zei hij: 'Een geweÍdtge uondst om d.e tekst van d.e kleinzoan
door een oudere rno.n te laten zlngen en díe van de opa door een jongere!'
Marion Mohlmann schreef in het gastenboek van onze site: 'Vcrnmtddag biJ het
besloten optreden ln het hoogheernro,adsehap geweest. Leukl Leukl lvo de WiJs en
jullie!!! Geweldtg! Hlstorische.kring Llemeer,.

FM

OMROEPNIEIIWS

cees vlieland en Arie van der Niet bemannen het schip dat een koers uitzet
langs de beste shanty muziek.

Maar ook de geschiedenis van de zeevaart met een link uit
Noordwijk, Noordwijkerhout en De 211k.

Op het lnternet: www,hetzeeEatuit,net

Iedere Zondagavond van 21;OO tol 22tOO uur een nieuwe uitzendig
Ierlere Dinsdagavond van 22§O tot 23:OO de herhaling.

op: 105.3 Mhz in de ettrer. (NENS) , 88.1 Mhz op de kabei. (NENS)

-o-o-o-o-o-o,o-o-o-

§ri" 1 Als entJrousiast koorlid van rie l(atnper Iiogge Zangels

'l'e beluisteren

Lï*#fo,ren* * I ,.ff;**:*,::',**"s,.,ïr.::.'s:]Í;^-vanr,e
/rtr I maand tussen 1400 en 15OO uur een shar-rtvprogrerrnma

"cie Stoerej ongens" (u.nrr,. cl e stoc rejor.rgen s. r.r 1) m e r shant je s
en zeemansliederen. Urv bijdrage zal rne de be palen of lr'e de

uitzenclfrequentie kunnen opschroeven naar misschien rvel .,vekelijks. De uitzcnrlfrequentie is FII
106.4 (lokaal) of via dc "iivestream" van de omroep IJsselmolrti rechtstrr:cks op lt\\,PC hoorbaar.

Mogelijk dat u bi.j urv lcden kunt aangeven ciat we op dit tijrlstip uitzcnriing hebben dan kunnen
zij rnee genieten van alle shanty en zeemansliederen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Voor de agenda zie: rumordimare.nl

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

AANBIEDING: single Islay Mait whis§ LÀPHRoatG, I ttete_tLtgr vopr s.Íec.hts €.s§.oa
trigen rood/gele import. Beperkt aanbod. Sla je siag, OP = OP. Bel O6.2O035990
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