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Van de redactie 9e jaargang nr. 3
Terugki.jkend op het afgelopen jaar zijn er heel wat momenten geweest dat we hebben
laten zieÍ: dat we niet "zottaaar" een_ zeemanskoor zijn. Went zoièts? Ik denk van niet, maar feit is wel dat je er straks in de annalen weinig van terug gaat vind.en. Nou ja '
weinig. We hebben natuurlíjk onze website en De Sóheepspo"t, arr" daar vind je io
nu en
dan een verslag met foto's van een happening. Maar tocË maar weer die oproep: mannen
de redactie is niet bij alte optredens aanwezígmaar vindt het wel leuk om foto;s
en - als
het even kan - een verslagig t9 krijgen. Heb je geen zin of tijd om een verslasie te mat
.rra
Geen probleem. Vertel mij rn de pauze van een repetitieavond lroe het is geweest,
en ik
schrijf het op. Eventueel wil ik je wel komen interviewen.

In tegenstelling tot de vorige keer in deze Scheepspost niet heel veel historie. Til/el een
mooi verhaal over de roemruchte voorzaten van Tjerk Visser. Verder biedt dit nummer
heel veel afiMisseling: optredens, "namtische" reisverhalen, mooie belevenissen van onze
koorleden en een verslag van een mooie score met de door Piet gerestaureerde draak
Copine.

In de vonge Scheepspos[ schreven \Mij bij het verhaal'burk van Urk dat Jan Marten de
auteur was va.n de-e11Se echte geschiedenis van deze onfortuinlijke Urker.
Dat is niet zo. Het blijft wel in de familie, maar het was zijn moeàer, Jenneke Romkes d.ie
het schreef.
Het komt uit: Ce1 383, zing nog eens. Uitgeverij Balans. Voor wie het over wil nemen, dat
kan met toestemming van de Uitgever.
In het vorige nummer introduceerd.en we een spel waarmee jullie je shantykennis
kunnen testen. Onder de winnaars zou een oorlam worden vertooï. Tja, was het te
moeilijk of hoeven dit soort dingen niet voor julte? Dat oorlam hebben we met de redactie
zelf rnae.r opgedronken.

Maar evengoed veel leesplezier en alvast een heel gezellige jaarwisseling. Enne, schiet je
noodvuurpijlen niet boven zee af. Voor je het weet gaat ae fNRVt 's naàhts nog naar
onfortuinlijke zeemannen zoeken.
Cees Meijer
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VAN DE SCHIPPER
Als je net voorzitter bent geworden, dan schrijf je gemakkelijk een eerste pagina vol. En
dan zegt de redactiecommissie, dat het wel traditie moet worden dat elke Scheepspost
moet zljn vaorzien van een " Van de schipper". Ook een redactiecommissie wil het
gemakkelijk hebben. Er gebeurt natuurlijk van alles in de shantyruvereld, binnen je eigen
ciub en daarbuiten. Veel daarvan wordt gezegd op de repetitieavonden of aan de bar, dus
eigenlijk val je soms in herhaling. Dat is dan ÍÍLaar zo, l;:raat het staat dan nu zr,vart op

wit.
Nou daar gaat ie dan.
lVE HEBBEN WEER EEN PRIJS BEHAALD!
In Wijk bij Duurstede werden we tweede. De eerste prijs ging naar een viswijvenkoor.
Dus we waren wel de beste onder mannen, zegík maar. Het juryrapport heb ik nog niet
gezíen, maar bij de uitreiking werd gemeld dat Rumor di Mare origineel zingt en afwijkt
van de gangbare koren.
Dat is mooi en dat het is resultaat van dirigent, muzikanten en koorleden en geloven in
een afwijkend repertoire. Ik mocht als nieuwe voorzitter de oogst binnenhalen die in de
voorgaande jaren gezaaid was.
Waar moet dat naar toe met al die prljzen. Het gevaar bestaat dat we straks teleurgesteld
zijn als we eens niet wat winnen. En moeten we al aan een prijzenkast gaan denken? Zo
één die K en G heeft, die ik zag in de zaal waar het leuke feest van Koos was.
Maar ja twee bekers in een grote prijzenkast is ook geen gezicht.
Dus we blijven werken om het niveau op peil te houden en zelfs te verbeteren.
Dat kan gebeuren door zangles te nemen bij Tilde, georganiseerd door Nanko. Al een
aantal leden heeft dat gedaan en ook in 2008 staat er een beginnerscursus gepland die
door de vereniging gesubsidieerd wordt. trn als je da-n nog verder wilt, dan is er de nietgesubsidieerde vervolgcursus.
Het bestuur komt deze rnaartd bijeen om een hele avond te praten over één onderwerp:
Hoe kunnen we Rumor di Mare op een nog hoger niveau brengen?
Is dat door meer discipline, zoals bij K en G of moeten we nog meer en beter uit het hoofd
leren. Kan de uitspraak van buitenlandse liedjes worden verbeterd eÍ12. . eflz.
We zullen daar met jullie over communiceren in de Nieuwsbrief en op de AL\Het jaar 2AO7 zít er ( bijna) op en het komende jaar za| weer veei leuke optredens gelen.
Bij die optredens zulLen we jullie vragen om af en toe te helpen met opbout-en. dineen
sjouwen en andere kleine werkzaamheden. Zaken die nu vaak op dezelfde schouoers
neerkomen.
In de vorige Scheepspost had ik gevraagd om spontane reacties om steward of bootsman
te worden en dan op die manier een paar keer per jaar volgens rooster een half uu.i:_1e oi
een uurtje rvat te doen voor de vereniging . Daar heeft niemand op gereageerd, dus nr-i
gaan we het anders doen.
Kan ik al die mooie onderscheidingstekens voor op de 'urr'i en op het T- shirt \\-eer ie ir,.f
gaan sturen.
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Rumorbemanning zeilt zich in de
priJzen

Tijdens zor.neravonden waait het vaak niet

Breaking News. Niet alleen goed zingen
kunnen die Rumorleden, een aantal
voelt zich als echte zeemannen ook op
het water goed thuis. BiJ
zeiluredstrijden op de l(agerplassen
werd dit jaar een crew bestaande uit
deze bevaren lieden derde in het veld
van de grote kaJuitjachten.
een aantal jaren zeilt een boot met de
passende naam 'Copine'mee in de
zomeravondwedstrijden die door de KWV
'De Kaag' worden georganiseerd. Deze
'oude dame' zoals zij ïiefl<ozend ook wel
wordt genoemd is oorspronkelijk aÍkomstig
uit België. Voor de kust van Oostende
zeilde deze draak onder de registratieB 26
haar wedstrijden. Alweer een tijd geleden
kwam het schip naar Nederiand en werd
zij door Piet Levarth geheel gerestaureerd.
Een aantal Rumoreanen zeiide een keer
met Piet mee en dat beviel zo goed dat het
plan werd geboren om met de
zoÍÍLerav oÍadwedstrij den op de
Kagerplassen mee te gaan doen.
De draak werd ingedeeld bij de grote
zeiljachten. Omdat vrijwel alle jachten van
elkaar verschillen wordt getracht om met
een'rating' (omrekeningsfactor) de kans
op een goede klassering voor iedereen even
groot te maken. Het vermoeden bestaat
echter dat de Copine de rating van een
polyester Draak heeft gekregen, terwijl ze
toch echt van het veel zwaardere hout is
gemaakt. Vermoedelijk verkeek de
wedstrijdleiding zich op de zeer strak
geschilderde romp waarin menig
zoetwatermeerrneerïnin heur haar placht
te kammen (met een kipperbackbone

A'1

natuurlljk).
Oude dame weet zich te handhaven
Welnu, al een paar jaar weet de Copine
zicia ín het wedstrijdveld tussen de
allemaal van polyester gebouwde moderne
en veel grotere jachten goed te handhaven.
Scheepspost RdM 9.j:rargang decenrber 2007
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veel, terwijl 'de oude dame' juist een
aardige bries nodig heeft om op gang te
komen. Als het harder gaat waaien en de
polyester vloot al geheel op één oor ligt,
pas dan gaat de Copine aan de loop en
weet zelfs als eerste de finish te passeren.
Dit jaar had de Rumorbemanning eindelijk
geluk! Door de wisselvallige zomer
kwamen er met enige regelmaat depressies
voorbij die voor een goede wind zorgden.
De in het krachthonk afgetrainde
Rumorbemanning bleek goed in staat om
het geweld van de wind en de krachten op
de touwen de baas te blijven. Waar andere
zeilers met de staart tussen de benen
richting haven afdropen, zocht Copine
haar weg over en door de brekende golven
van de Kagerplassen. Met regelmaat moest
er gepompt worden om het
binnengestroomde water weg te werken.
Geen probleem, onder 3 en soms zelfs 4stemmig pompshanLygezang werd de
Copine steeds weer lens gepompt. Omdat
de heldhaftige zeilers vanwege de
gewichtsbesparing de buitenboordm.otor
altiid op de steiger achterlieten werd er
niet getwijfeld. Vooruit, alle boeien langs
en dan door de Íinish. Tot twee maal toe
scheurde de fok en werd onder noodtuig
het wedstrijdparkoers afgemaakt. Bij een
andere wedstrijd dachten de ferme jongens
nog we1 met de spinnaker te kunnen
zeíIen. Nou, dat hebben ze geweten. Op
een gegeven moment raakte Copine zo aairl
het rollen dat de voltallige crew door de
kuip werd gekegeldl
Na het aftuigen, onder het genot van een
glaasje fris, werd iedere week de wedstrijd
nabesproken. Na het bekend worden van
de uitslag kon men dan meestal met een
tevreden gevoel op huis aan. Hierbij zorgde
een van de bemanningsleden met zijn
rubberen condoom voor het overvaren
naar het parkeerterrein. Deze in
Sassenheim woonachtige veerrnan vaart
bij voorkeur bij nacht en ontij over de
Kaag en deinst er ook niet voor terug om
zelfs de singels van Leiden met een bezoek
te vereren (zie verslag elders).

Nog even terug naar de zeilprestaties van de vier jongens en de oude schuit. Die ii-aren dit
jaar dus erg goed. Drie maal een eerste plek en tot de 1Bd. en laatste wedstijd nog r-ee1
spanning in het klassement. Hieronder een samenvatting van de eindklasserinq. Dit jaar
werd de H-boot, met de oude Biesot aan het roer (85 jaar en inderdaad r-al oe kie ien en
broeken), de eerste in het klassement. Met slechts 3 punten verschil op nulrimer twee, werd
Copine derde in een deelnemersveld van 2l schepen.

Uitslag Zorner av ondze ilwe dstrij den Kajuitklass e A

No Bemanning

3

Type

Ton van Beek

H-boot

Peter Bisschop

Dehler 28

Piet, René,
Herman & Frits

Draak

Naam

Punten

Heureka

L4

24

Copine

27

Draak Copine als eerste over de startlijn bij zomeravondrvedstrijden op de Kaag

3<'1rtos1;r si RdNi 9' j iraig;riig ilelcmber' 2íi{l I

re.g +

Uit de oude doos {1995}
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Welbeschouwd is hun optreden rvat
statisch, maar die mannen zetten rvel
even wat neer. Bij het nummer
Greenland Whale "come bullgbogs leaue
gour calm waters" krijg ik het tenminste
kippenvel. Iets voor ons repertoire,
muziekcommissie?

FAIR II/INDS IN BIE DAIP:

Brave Boys

Over de Noren in hun tropenoutÍit kun je
twisten, maar ze brengen wel leven in de
brouwerij. Datzelfde geldt ín zekere zín
ook voor de Kaapstanders, waarvan
sommigen zich afvragen of ze ntet voora-l
zichzelf erg goed vinden. Maar wat voor
ons geldt, geidt ook voor de laatste twee
koren: ze weten het traditionele
zeeemanskorenpatroon op originele rvijze
te doorbreken.

Jeroen laat Appingedam een poepie ruiken

Bijdrage van een orllzet medewerkers

Van de week heb ik de DVD van Bie Daip
in Appingedam gezien. Los van de
kwaliteit van beeld en geluid was dat
heel erg leuk. Als ik zie}:oe wij met een
nummer als "Rzrn come see" zowel
publiek als andere koren enthousiast
krijgen, ben ik trots op onze prestaties.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor die
van de Polen, Fransen en wat mij betreft
zeker van mensen als Richard Grainger
and the Endeavour Shantymen.

Kortom, perfecte organisatie. er \\'as
voor elk wat wils en het \\'eer \\-as mooi
bij -'Bie Daip-".
-o-

Frank solo en Frans zet Cees in het gelid

Rock & ro11, I gave you all the best years of n..-
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Tekst: Boris Ryzji
Vertaling : Anne Stoffels.
NIet dank aan Gijs.
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OUDE1VATER IN TOTI1V
Rumor di Mare zongin Oudewater
Geluid van de zee aafl de lJssel
Soms rustig van ferme jongens en wakk're knapen
Dan weer ruig vanuit boten lvaarin zij zaten
De bekende nummers als Ketelbink en Arnemuicl
De rvind waait niet, toch hoor je zeegeir-rid
Ook bij de touwfabriek hoorde je het geluid van di N/trare
Van trekken aan lijnen en het halen van netLen
Tot slot een schippersmaaltijd voor iedereen
Dat houdt ons Rumor cli Mare's lang op de been
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DE FAMILIE VISSER EN DE TIILls

Frits van der Mark
Tjerk Visser (193U vertelt er graag over. Vanaf ziin zestiende ging hij tijdens vakauties
regelmatig mee met zijn oom op zeehondenjacht. Deze oom, Monte genaamd, was visserman
en woonde in Wierum aan de Friese l[addenzeekust. Monte was zijn vader -Tjerk Jansopgevolgd dle niet alleen visser, maar ook caféhouder was. Vanaf de Napoleontische tijd leefde
de familie Visser uit Wierum voorramelijk van de visserij. Omdat de visserij niet veel opbracht,
jaagde hij met zijn 1[IL15 ook op zeehonden. Tjerk maakte als opstapper foto's van de
robbeujacht. Over één van de tochten schreefhij een verslag onder de titel: De polltiete slim
af. Dit verscheen in een eerdeÍe uitgave van de Scheepspost.
Maar Tjerk weet nog veel over zijn oom en de visserij te vertellen. Bovendien is oom Monte op
latere leeftijd twee maal ge'intenriewd over zijn leven als visserman. Ook bliikt er over de
WL15, het vissersschip nan de familie Visser, het een en ander bekend te zijn.
Visvangst en handel
Vanaf zijn dertiende ging Monte al met zijn vader mee naar zee. Hij zou in het totaal zestig jaar
'buiten de dijk zijn'. Dit was alleen al bijzonder vanwege het feit dat Monte altijd veel last van
zeezíekte had, vooral toen hij jong was. Zelf zei hij dat hij daardoor zo mager was als een roek. Met
een zware deining, zonder wind, als de zeilen sloegen en het scheerhout kraaide, dan had hij er het
meeste last van. Toen hij wat ouder werd veranderde het wat. Hij heeft er wel over gedacht om met
het vissen te stoppen. Maar hij had twee broers, waaronder de vader van .1*erk, die bakker waren en
als hij daai zorners op bezoek was dan vlogen de muren op hem af. Monte verdiende de kost vooral
met vissen, in het voorjaar werd er op schol gevist en in de zomertijd op tong. Ook werd er wel zeemos
verzameld. De WL15 was het laatste vissersschip dat enkele kilometers voor Wierum in de geul
ankerde. Om bij het schip te komen werd gebruik gemaakt van een zogenaamde pream. Deze had het
model van een skutje, was ongeveer 1O ton groot en had een grootzeil en fok. Later werd een sloep
voor het overvaren gebruikt.
In de periode dat er niet gevist kon worden zat Monte niet stil. Hij kocht aardappelen in bij de boer,
die hij vervolgens verkocht op de Waddeneilanden en de havenplaatsen rond het IJsselmeer.
Hetzelfde gebeurde met turf dat hij in de veenkoloniën ophaalde. Monte pakte a1les aan om het r,vater
trouw te blijven. Daar hoorde ook de robbenjacht bij.
Nlonte's vader liet in 1917 bij Zrvolsman in Nlakkum een nieuw boltje bouwen, de \YLl5 (lYL is de visserijafkorting r oor
Westdongeradeel). In 'Zissers van Wad en Gal'schrijft Van der i\Iolen over dit scheepstype en noemt ze boltsje of bolle.
Hij geeft de WLl5 van Nlonte Visser als voorbeeld. Volgens Van der N[olen rverden ze bij Alkema in ][akkum geboulrd.
rvaren 45 voet lang en hadden een dicht dek.
In het eerste deel van het Register voor de inschrijving van zee- en kustvissersvaartuigen, l9l0-19,15 is terug te \ inden dat
onder visserijnummer lVL15 in die periode een nieuw schip werd ingeschreven: "1917, nieuw vaartuig,20 m3, geheel
gedekte platbodem " Drie gebroeelers". Visserij op de Noordzee en de lladden met 2 of 3 bemanningsleden. Garnalen- en
botvisserij. Eigenaar Tjeerk Visser te |l/ierum".
Over de benaming van het scheepstype van de WL15 trestaat verwarring. Wierummers noemden het een boltje. In een
interview in de Leeuwarder Courant zegt Nlonte hier zelf over: 'Het leek het meest op een Lemster aakie". Yaak rr erd er
ook gezegd tlat het een blazer was, daar lvilde hij niets van weten, "ltet was gevtoon de WLl5".
Zowel Oudheidkamer in Dokkum als het Zuiderzee N[useum hebben een model van de WLl5 in de collectie. Het model
uit Enkhuizen wordt omschreven als blazeraak (zie aÍbeelding). Volgens Anton Kos van het Zuiderzee Nluseum is deze
omschri.iving niet echt bindend. Ze zal gegeven ziin bi.i het venverven yan het model in 19,19. Volgens de familie \-isser is
dit model door een achterneef gemaakt. Hij voer met zijn ouders op een binnenvaartklipper en bouwde in zijn vrije rijd
modellen.
Het trveede model is in opdracht van de Oudheidkamer te Dokkum gemaakt door Gerrit Visser (geen familie). Eind 1913
nam hii de maten van de WL15 die's winters in het Grootdiep te Dokkum lag, Het model wertl van eikenhout gemaakt.
het meeste snijwerk deed hij met een zakmes, de spanten werden in heet water gebogen.
In 1946 kreeg het museum het model in eigendom voor een onkosten vergoeding van 50 gulden.
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Robbenjacht

met gastjagers het Wad op, onder andere een
notaris uit 's Hertogenbosch en een dokter uit
Tilburg.
Niet alleen robben moesten het ontgelden. Op
de eilanden zaten de konijnen soms met
honderden brj elkaar in een duinpan. Het lag
voor de hand om daar afen toe langs te gaan.
Stonden er koeien op een afgelegen stuk groncl
dan werden ze stiekem gemolken.
Bij de robbenjacht ging het voora_1 om de
premie en het vel. De veilen,uverden op een
houten raam gespannen om te clrogen. Monte
looide de vellen ook zelf , hij gebruikte er aluin
ert zout voor. Hij verkocht ze als huiden voor
bij de haard of maakte er zelf portemonnees of
damestasjes van. Daarnaast verkocht hij
vellen aan een zekere Koos Jooste. Deze
voormalige Boerenleider uit Zuid-Afrika was
ook met Monte op robbenjacht geweest en
woonde later in het oostelijk deel van
Duitsland. Lange tijd is Jooste een vaste
afnemer geweest, hr1 gebruikte de velien voor
het maken van damesjassen.
Het leer van de huiden was erg taai en
daardoor ook geschikt voor het maken van
riemen voor dorsvlegels. In principe r'",as
robbentraan geschikt om vis in te bakken. Je
moest de vis clan w.el tvarm opeten anders
proefde je de traan.

Vanaf zijn twintigste joeg Monte op robben. Op
Terschelling kreeg je voor een vrouwelijke
zeehond 3 gulden, een mannetje bracht een
rijksdaalder op. Deze premies hebben nog
jaren bestaan en werden uitgeloofd omdat de
zeehond een te grote concurrent voor de
vissers werd geacht.

In de winter ging Vlonte er met een iepen
sloepje met riemen en een zeiltje op uit. Hij

gebruikte een ge'rveer van kaliber 16 met grove
hagel, het moest 40 tot 5O meter kunnen
dragen. Later had hij daarnaast nog een
drieloopsgeweer met telescoop, waarmee uit
trvee lopen hagel en één loop een kogel
geschoten kon worden. De zelfgemaakte hagel
\'vas zo grof dat een patroon maar twaalf
korrels bevatte. De robbenjacht heeft Monte
zich vooral zelf aangeleerd. Het hacl aileen zin
om cle donkere exemplaren te schieten, die
bieven drijven. Viaar laat in de herfst lvaren ze
zo mager, dat ze toch nog zonken.
Over het hele wad lvaren er in die tijd nog veel
robben. Monte schoot er ieder jaar zo'n
honderd. In de dertiger jaren ging hij ook wel
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De Wadclenzee brj de Noord-Friese vissersclorpen Wrerum
en Paesens-Moddergat, Het kaartje geeft de huidige
situatie weer, maar cleze is in grote trekken ongetvr.lzigd.
De beschutte geul rvaarin de vissersvloot ankerde heet nog
steeds Paesensrede

Trjdens de schaarste in en vlak na de tweede
u.ereldoorlog verkocht Monte robbentraan aan
een verffabriek

9

in Dokkurn.

Over van zeil op motor, een nieuwe 1VL15

m
De vangst wordt naar de WL15 gebracht. De sloep was
door Tjerk-Jans Visser (de vader van Monte, op zee
gevonden

Bovendien had hij een afnemer diè het
gebruikte als conserveringsmiddel voor het
hout en ijzer van zijn garnalenkotter.
Op het laatst ging de robbenjacht Monte
tegenstaan. Het kwam omdat er steeds meer
stropers met buitenboordmotoren kwaÍnen.
Zelfs de jonge robben moesten era.an geloven
en dat kon zo langer niet doorgaan. Monte zag
het aantal robben dalen en hield er mee op. Hij
bracht zijn geweer naar het gemeentehuis.
Ook uit het recent verschenen proefschrift
'Zeehondenjacht in Nederlald 159 l- 1962'

blijkt dat Monte Visser een robbenjager met
een goed geweten was. Hij wordt aangehaald
als tegenstander van de zogenaamde
pennenjacht. De zeehonden werden hierbij
vanaf zandbanken in balken met scherpe
pennen gejaagd. Het was een groot bloedbad
en volgens Monte "een uerschrikkelijk
moordpartij". Mede door toedoen van de
burgemeester van Terschelling werd deze
vangstmethode later verboden.

-4
Foto in 1927 genomen vanaf de veerboot Harlingen Terschelling. De toerist die cle loto nam liet er een
ansichtkaart van maken die hij adresseerde aan 'de
schipper rran de WL15 te Wierum'

De houten WLi5 bleef tot 1954 dienst doen.
Tot het laatst toe op de zeilen. Nlonte meende
dat het schip te klein was voor een motor en
vond zichzelf niet technisch genoeg. Het schip
werd aan een aantal Dokkumers verkocht, die
er een plezierjacht van hebben gemaakt. Monte
heeft het nog eens een keer bij Voiendam
gezíen. Hem werd later verteld dat het schip bij
Urk is vergaan. Een paar jongens, "zenen uan
een schatijke Jood", voeren ermee op de
stenen die daar onder water liggen.
Hij kocht een beurtscheepje uit Groningen met
een motor van 15 pk en dat werd wéér een
WL15. Het schip werd verhoogd en Monte liet
er een mast en een grootzeil op zetten. Hij vond
l5 pk wel wat weinig en durfde niet zonder
zeíI:"als dat ding niet meer tuil lcan ik altijd nog
uooruit komen".
I{et schip werd uitgerust voor de
garnalenvisserij. Later kwam er een motor van
30 pk in en werd er een mooi kajuitje opgezet.
Monte probeerde zo r;-ret pleziervaarten r,vat bij
te verdienen. Af en toe ging er wel eens een
groep of een kias schoolkinderen mee op een
rondvaart over het Wad. Maar kenneiijk was
trí1 z'n tijd wat vooruit rvant echt brood zat er
toen nog niet in.
De oudste zoon Tjeerd kocht begin jaren vryftig
een Harlinger garnalenkotter. N{onte viste met
zrjn jongste zoon Tjerk en bleef tot 1966 aan
boord van de WL15. Op dit moment rrist de
inmiddels verlengde WL1 5 r'anaf Lattrr-ersoog
-ljerk is, als 80 jarige
nog altijd op garnalen.
knecht blj zljn zoon, nog a1tr.1d aan boord.

ln een rubriek over boeken in de NRC las Jack Vlieland een bespreking
van een boek over Zeemanstaal. Leuk om te lezen - met dank aan Ton van Schoonhoven
en de journalist Guus Middag van het NRC.

Rakdeneugtoch, man!
Laten rve meteen van w'al
steken. Niet aarzelen op de
valreep. Straks komt iemand
ons nog de wind uit de zeilen
nemen. Dan gaat hij het over
een andere boeg gooien en dan
strandt het schip en valt alies
in het rvater. Voor het geval u
het nog niet lvist: zeemanstaal
spreken we allemaai. Ik zou
nog wel verder willen gaan: er
schuilt een scheepsjongen in
ons allemaal. Je hoeft maar
even in het zeemanstaalwoordenboek van Ton van
Schoonhoven te bladeren ofje
voelt in je kamer een stevige
aflandige wind opsteken. je
hoort meeuwen krijsen en je
krijgt de neiging om, ook al

tÈ* glí aÉíoörx6.$an

klinkt authentiek, met die

rotte vis op de kaai. Ook hier
hoor je vanzelf meeuwen
schreeuwen, ankerkettingen
rammelen en scheepstouwen

schuren.
Nog een stap verder en je zit in
een aflevering van

heb je ze niet, a1le trossen los
te gooien. De galfel van de

bazaan, het lopende want, het
loe[gierige schip, de stagen, de
ra. de fok - ik r,vas nog niet
begonnen te lezen ol ik bleek
mij a1 vanzelf naar de kapstok
te bet'egen. met daaraan mijn
denkbeeidige oliepak,
lieslaarzen en zuidrvester. Voor
ik het nist stond ik al op het
balkon, hand op de reiing,
boek in de andere hand, om
daar in regen en wind verder
te lezen, op en neer door het

'Gelezen door Jack Vlieland

uitdrukkingen waarvan de zeeol zeilherkomst vaak al niet
meer beselt rvordt, of die
helemaal niet exclusief voor de
zeevaart zijn: uitbrander,
uitkSk, de bovenste plank,

gissen, toppunt, touw, v1aag,
pei1. Maar Ton van Schoonhoven vertelt er graag over en
zorgt er wel voor dat uiteindelijk alles op een of andere
manier rvel r,veer te maken
heeft met de zee, of het zeilen,

gangboord van mijn

meer in het bijzonder de grote

denkbeeidige schip, af en toe
stilstaanci, wijdbeens, om een
blik te werpen op de horizon.
Kaapstander, roerganger,
spuigaten. Lekker lezen in de
buitenlucht! In gedachten nam
ik nog een Fisherman's Friend.
Morgen zou tk mij niet gaan

zeilvaart.

scheren.

Ik las hier van a11es over
schepen en zeilen, zeetaal en
zeegebruiken. Niet uitputtend.
Honderd bladzijden maar.
Tr,veehonderd lemma's. Van
aanklampen ('het boord aan
boord komen met een ander
schip') tol zog ('zre kiel,zog"l.
Van echte vaktermen (een
kiaploper is een huiptakel met
een enkel blok; en echrjargon
(opdraaien, afvallen. bijieggen,
opdoeken) tot allerlei
alledaagse r,voorden en

staan gaat die bederven en is
dan niet meer te verkopen. De
vis is dan bekaaid. Je kunt er
dan geen eer meer mee
inleggen. De vis en jij komen
er bekaaid al.' Onzin, maar het

lukt in dit boek nog het
meest op een enthousiaste
HU

gids in zijn eigen museum.
Taalkund ig valt er op zijn
uitleggingen wel rvat aan te
merken. 'tren uiltje knappen'
komt in de zeevaart voor, maar
heelt er etymologisch niets
mee te maken. Het rvoord

'luizenbaantje' is niet afgeleid

van de luizenplecht op een
st'hip, Zijn met de schaapjes
die iemand op het droge heeft

inderdaad zijn scheepjes

bedoeld? Het woord 'druiloor'
is niet afgeleid van het
gelijknamige zeiltje aan de

druilmast.
Maar rvat doet het ertoe. Van
Schoonhovens etvmoLogie is

aitijd vermakelqk: 'A1s vis te
iang op de kaai (l<ade) bhjft
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'Scheepskamelen', de Jiskefet-serie rvaarin zeebonk
Wim van Nijssel (Michiel
Romeyn) op de werf tussen de
roestige kettingen en
verweerde scheepsrompen
mocht komen vertellen over
taal en zeden vroeger op de
grote vaart. Over het rakken
van de neug, de hoender en de
kneuker en het riegen van de
koe. Van Nijssel: 'trn dan had
je ook nog heugers. Heugen
rvas eigenlijk een benaming
voor de lijn die het schip
maakt in het bliksveld. Ja. die
jongens werkten daar met de
elementen, dat zie je vandaag
de dag helemaal niet meer. Ja,
dat r,varen tijden hoor. Dai rvas
bar.'
Dit is de geest die ook in Van
Schoonhovens r,voordenboek te
vinden is. Lexicografisch is het

misschien niet helemaal
volgens de regels, maai'er
rvaait ee n krachtige rvind
doorheen. Je krrSgt gewoon
weer zin om je deukerd in te
vetten met raggel. Dit is geen
kamergeleerdennaslagrverk, dit
is een VOCmentaliteitrvoordenboek.
To
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Naar aanleiding van een

artikel uit de vorige Scheepspost

Citaat uit E-mail Conny Beckmann:
Habe ganz kurz eure scheepspost zur Hand genommen - und auf der letzten Seite
zu lesen begonnen.... Hab ich da nun etwas nicht richtig verstanden? Kann ich
eure §prache nun doch nicht verstehen? trIas bedeutet dieser Unsinn in
Zusammenhang mlt euren Auftritten in Cux??"???? Ieh bin geschockt!!!

Maar zo bn het ook:
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Na de "negatieve berichten" over het rvilde optreden in Cuxhaven nu een positi'^ve
reactie van een vrouwelijke fan.

Mocht iemand moeite hebben met de vertaling dan is Leo de aangewezen man
voor een verduidelijking.
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Le Teur de France
Reisverslag 2A06
Van Vaudemange naar Parijs.

Vrijdag 3 7

maan-t,

{Hr*

2006.

Om 07.00 uur zijn we vertrokken uit Katwijk. We, dat zijn Niek, Bart en íkzelf.
De boot ligt in Vaudemange, een oude loswal, ligplaats en wachtplaats voor de peniches
in de buurt van Reims.
Er kunnen heel wat boten liggen en dat was ook wel nodig want we liggen op nog geen
1OO meter van de tunnel Billy met een lengte van 23OO meter. De tunnel is
eenrichtingverkeer en toen er nog gejaagd werd,was de tunnel een behoorlijk obstakel,
waar veel tijd mee verloren ging. Maar als je een bergje tegenkomt - le mont de Billy dan kun je twee dingen doen: er over heen of er door heen. Ga je er over heen, dan heb je
een heel sluizenstelsel van ongeveer 20 sluizen omhoog en 20 sluizen omlaag.
Daar ben je ook even mee bezig en per saldo is een tunnel sneller.
Het kanaai dat ofÍicieel Canal de lAisne à la Marne verbindt deze twee rivieren en is
gegraven in 1866.

Ik r,vil voor 12 uur in Reims zíjn op het kantoor van de VNF om daar het liggeid van de
winter te beta-len en een nieuw jaarvignet te kopen om dit jaar de kanalen en rivieren te
mogen bevaren.
Ik kan niet betalen want de administrateur is vandaag niet aanwezig. Men had
opgeschreven dat ik de 30 ste zou komen en toen was hij er r,vel. Ik probeer de € 50
liggeld achter te laten, íflaaÍ dat kan r,iet. Ze sturen wel een rekening.
Niek moet nodig naar de WC en vraagt dat in zijn beste Frans. Ik vind het altijd rveer
spannend om te horen hoe Niek zícln in een vreemde taal redt.
Hij stelt de vraag en hij krijgt het antwoord dat Reims een mooie kathedraalbezit en dat
het niet ver is van het kantoor waar rve zijn. Ik stik inwendig vart het lachen en stel de
vraag opnieuw en Niek gaat even later opgelucht naar de juiste deur. Eenmaal buiten,
barstte ik in lachen uit en heb vertaald w-at de mevrouw voor antu'oord gaf aan Niek, Ook
voor Bart, want die spreekt en verstaat geen u,oord Frans" Niek rvel.

Wierfilter verstopt
Om 13.00 uur zijn we bij de boot. Die ligt er prima bij en daar ben ik b15 om u'alt de
afgelopen periode zíjo er heel wat zaken in de Íik gegaan in Frankrijk met de rel1en in de
steden en de banlieus. Ik maak nog een praatje met de eigenaresse van een u-oonboot
waar ik vorig jaar een briefie een paar flessen lvijn op de loopplank heb achter gelaten
met verzoek om in geval rzan problemen mr'; -re beilen. Zo'n zelfde r,erzoek mer drank had
ik ook gedaan bij de sluiswachter even verder op. Van zo'n klein gebaar kan je alleen
maar proÍijt hebben.
Ik gloei de motor voor, start tweemaal en lopen. \Ve laden alles in , laten de aulo staan en
gaan weg. De sluiswachter was al ger.r,'aarsci-run-d door het kantoor van de \ \F in Reims
en ailes werkt.
Na een paar kilometer zíjn we in het canai laieral a la Marne. Ík zie de rivier aardtg hard
stromen. Om weer aan het varen te wennen is het kanaal even gemakkelijker dan varen
op een stromende rir.ier. Maar ook op een kanaal kan je problemen krijgen, De
temperatuur loopt op en het wierÍilter blijkt ','erstopt te zítten.Ik probeer de bochtige
slang met een flexibele hengel door te steken. :Í]aar het gaat niet. Gen-oonLr3k zet ik er
dan waterdruk op door een slang op de u-ar-erkiaal aan te sluiten. De hr-drofcor clruk te
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laten opbouwen, slang in de slang van de'uvierÍilter, even dicht knijpen, en plotseling
loslaten zodat het water ineens naar voren stoot efl zo cle prop eruit duwt. Maar ik heb
geen water aan boord, want dat is voor de winter afgetapt en ik heb nog geen water
kunnen inladen. Dat is een klusje voor in de haven straks aan het einde van dag. Ik krijg
de inlaat van de wierpot niet doorgestoken en dus geen water.
Dan een noodmaatregel: in de wierpot zitten 2 openingen, één voor de inlaat van water
en één die naar het motorblok gaat, nadat het vuil er uit is gezeefd.
We nemen de puts, een trechter en gieten zolnet water rechtstreeks in de inlaat naar de
motorkoeling.
Eén aan het roer, één houdt de trechter boven de inlaat en de derde giet het
"schone"\ruater in de trechter.
De temperatuur daalt naar 70 graden. Het is wel een herrie, want het motorluik moet
open biijven. We kunnen slechts langzaam varen eÍ1zo doemt het volgende probleem op.
De sluizen zljnwel geautomatiseerd, maar de automatisering sluit om 18.00 uur. Dan
moet je er uit zijn.
Het champagnehuis

Fles ulijn gaat open
Om 17.50 uur naderen we de laatste
sluis voor de beoogde aanlegplaats in
Mareuii sur Ay.
De sluis werkt nog en vlak er na kunnen
we aanleggen.
De waterkranen aan de kade werken
niet. Wel staan een paar meter verder
kranen voor campers, en die werken r,vel.
Maar mijn waterslang is tekort en
niemand van de campereigenaren heeft
een trange slang van pakweg 1O meter.
Er is ook nergens een slang te koop of te
leen zo gauw. Een wandelaar met een
hond komt er aan en informeert naar de
problemen. Hij loopt naar een put met deksel en onder het piepschuim zit een kraan
weggestopt voor de vorst in de winter. ik draai de kraan open eï-r rve hebben r,vater met
veei druk en we spuiten de loevoer naar de wierpot door.
We vullen de watertanks en cle fles wijn gaat open en c1e van huis meegebrachte hartige
taart verdr,vijnt langzamerhand.
Om 22.OO uur gaan we al siapen. Ik word wakker na een paar uur van het zachtjes
druppelen van water, ÍÍraaÍ ik kan het niet thuisbrengen waaí het geh-rid vandaan komt.
Ik slaap niet meer rustig en plots hoor ik een kreet uit de kajuit voor.
Bart moest plassen en staat rrret zljn blote voeten in het water in de toiletruimte.
Tot de rand toe staat de douchebak vol'uvater en uit de toiletpot sijpelt zachtjes w-ater.
Het geluid van druppelend water in de nacht is nu bekencl" FIet heveitje aan de toiletpot
staat in de stand "open". Het heveltje moet open als je water van buiten wi1 pompen om
door te spoelen en vervolgens moet je het heveltje r,veer in cle stand"dicht"zetten.
En dat was iemand vergeten en dan heveit de hevel uit zicFrzelf soms -water van buiten
naar binnen.
Ik zet de pomp van de douche/toiietruimte aan, en het water wordt overboord gezet.
De volgende morgen til ik een luikje op bij het keukentje in cle kajuit om r,vat op te bergen
en ik zíe dat er centimeters water staan. Er bhjkt in de ctouchebak een overlooppijpje te
zítten naar de ruimte onder de vioer efl zo zijn we even later aan het llczen en clweilen en
natte spullen weggooien of laten drogen.
Een start met hindernissen, maaÍ die wordt genomen r-net verse croissants en stokbrood.
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Zaterdag 7 april2006
Na het ontbijt varen we naar Epernay.
We komen daar aan om 13.00 uur en

hebben net het canal latéralverlaten
en varen nu op de Marne. Het water
staat daar hoog, ongeveer 5 cm onder
de betonnen rand van de
aanlegplaats. De stootwillen laat ik op
het water drijven zodat de boel niet
beschadigt. De aanlegsteiger maakt
deel uit van een tennisclub met een
buiten- en binnenbaan en de
beheerder is buiten bezíg om de baan
weer speelklaar te maken. V/e zijn de
eerste gasten dit jaar. Bij het liggeld
hoort ook een toegangsbewijs met een
glas champagne voor het
Kade met hoog water
champagnehuis Castellane.
pal
tegenover.
We liggen er
Een prachtig gebouw met een toren en onder de grond 9 kilometer gErngen met flessen
champagne. Er liggen flessen nog van rond 1900. Daar zullen we waarschijntjk geen
slo$e van krijgen.
Vóór ons bezoek aan de kelder ga€rn Niek en ik op de fiets via het jaagpad naar de auto
en zïjn op trjd terug voor de rondleiding vuln 17.00 uur.
De beheerder van de tennisclub nodigt ons uit voor een aperitief om 19.00 uur namens
de tennisclub. Vorig week was aanleggen niet mogelijk omdat het water 1 meter boven de
vaste aanlegsteiger stond. De tennisbaan ligt meters hoger en wordt ook nog
afgeschermd door een betonnen muurtje. We eten spaghetti Bolognese en slapen heerlijk
na de champagne, het aperitief en de wijn bij de spaghetti.

Zondag 2

april

Geen lekkende wc deze nacht, maar ik word 's morgens om 07.00 uur wakker door
gebonk van het schip tegen de kade. Ik kijk naar buiten en zie dat de Íïetsen met de
velgen in het water op de kade staan. Het gebonk is af en toe, en ik leg er een rubber mat
tussen. Maar wat gaat het water d.oen? Stljgen of gelijk b$ven. Ik ga snel douchen in het
clubgebou\M en maak daarna het schip snel gereed voor vertrek, de fietsen aan boord. Ik
wil niet met mijn schip op de kade komen te liggen of nog sterker, op de tennisbaan.
We liggen startklaar, maar we ontbijten toch nog rustig en vertrekken om 08.00 uur.
Epernay ligt aan het begin van het gedeelte van de Marne dat bevaarbaar is en moesten
we gisteren, toe we het canal latéral verlieten, nog een sfuk tegen de stroom invaren naar
Epernay, nu gaat het stroom mee.
De motor draait 1500 toeren en we varen op de GPS 12 kilometer per uur. Een
stroomsnelheid van circa 6 km. Af en toe geef ik eens wat gas er bij en dan gaat het
richting 17 km. Dat is hard voor mijn schip, maar ik hou het merendeels op de L2 kr:1.
Het water Àtvol met takken en ta\ies, dus het is uitkijken geblazen. In de sluizen kijk ik
de wierpot telkens na en haal er het vuil uit. Naast de sluizen op de Marne ligt direct de
barrage, de stuw. Als je de sluis uitvaart dan kom je direct in de stroming en werveling
van de stuw terecht. Als je tegen de stroom in moet schutten moet je op stroom liggen
wachten, want fatsoenlljk aanleggen gaat daar nauwelijks, de stroom en werveling
kwakken je tegen de aanlegsteiger en je komt door de neerstroom moeilljk daar weer
vandaan. Bij elke sluis liggen veel takjes en ander vuil .
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In de sluis had ik het vuil er nog uit gehaald, maar na een paar honderd meter loopt de
temperatuur op richting 1OO graden en dat betekent verstopping. Ik kijk in het rond en
op de kaart waar ik kan aanleggen, want de motor moet uit om de wierpot en de
toevoerbuis schoon te maken. Nergens een goede aanlegplaats te zien. Ik kan niet veel
verder vaÍen en desnoods met draaiende motor de toevoerbuis doorprikken is geen optie,
want de anderen kunnen niet varen op de rivier zodat ik de zaakkan schoonmaken.
Terug naar de sluis lvaaÍ ik een aanlegsteiger in de vorm van een ronde ijzeren rioolbuis
zie. Dan dat maar. Ik vertel Niek en Bart wat we gaan doen. V[e naderen de sluis over
bakboord en ik za7 de boot bijna stilleggen door de stroom dood te varen en dan moeten
zij een lijntje overbrengen naar de buis. Op de buis zelf kan je niet staan, dus dat maakt
het moeilijk. Ik nader de buis en de sluis en het schip wordt plotseling gegrepen door de
stroming en werveling van het stuwwater. Het schip draait om zijn as en wordt over
stuurboord tegen de buis gesmeten. Daar gaat weer wat verf. Bart valt op dek door de
onverwachte draaiing en ik schreeuw naar
Bart en Niek dat ze de afmeerlijn naar de
andere bolder op het schip moeten
brengen en dan proberen vast te maken.
Ik blijf aan het roer en het duurt even
voordat het schip vast ligt. Bart is redelijk
in paniek. Het voordeel van deze
onverwachte manoeuvre is dat we met de
boeg weer in de goede vaarrichting liggen.
De wierpot en de buis worden
schoongemaakt en dat kost aardig wat
moeite. Ik krijg de flexibele hengel er niet
door en besluit om de wat bochtige
flexibele buis die direct onder de wierpot
zit, los te maken .
Ik kan dan loodrecht een waterslang er in
Gehjk aan het lot van de $'toria
steken, want de hengel wordt tegen gehouden bij de bocht en de afsluiter en ik kan er
niet genoeg kracht mee maken. De waterslang gaat er in en verdr,vijnt een meter in de
buis dus we zitten onder het schip met de slang. Ailes weer vastzetten en !veg. Dat vatrt
nog niet mee , want cloor de stroming liggen we goed vast tegen de rval. Het lukt door het
schip te laten scharnieren over de achterkant.
We zijn weg en een paar kilometer verder ligt een spits half op de oever. Die ligt er a1 wat
langer zo te zien aan de hoeveeiheid roest. A1s je motorstoring krijgt, clan is het zo
gebeurd.
's Avonds liggen we in chateau Thierry. in de krant lezen we dat er stakingert kotnen,
vooral bU de overheid. Hun pensioenregeling wordt verslechterd; ze moeten net als in
Nederland langer doorwerken.

Maandag 3 april
We komen vandaag in hel vaargebied van Farijs. En dus ook in het slakingsgebied. Brj cle
laatste sluis van het vaargebied Marne, leveren we het kastje in waarmee lÀie op afstancl
cle sluizen in werking koncleri stellen. We horen daar ook dat het haas[ wel zeker is dat
de sluiswachters gaan staken. Wat nu? Het plan was om donderdag in Farijs aan le
komen, daar nog r,vat vaarbe',vegingen te maken op de Seine en de staci te verkennen.
Zaterdag hebben Bart en Niek de trien geboekt naar huis en komen Corrie en tr,vee
dochters aan boord orn verder te gaan.
Maar dat een volgend keer, en dan ook nog muiterij op de Flylàn.

Jack Vlieiancl
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Cees Meijer

a/b Stella Maris
Sinds jaar en dag varen mijn vrouw en ik naar min of meer vefie bestemmingen.
Soms beland je daarmee in situaties die wat minder geslaagd. ziin, maar die wel
weer een verhaal voor het logboek opleveren. Op het moment zelf bedenk je vooral
dat een zomerhuisje op de Veluwe minder stress oplevert.

RUBBISH RADIO
De laatste keer dat we Dover verlieten hadden we ons keurig bij Dover Port Control
afgemeld, maar geen antwoord gekregen.
Nog in de voorhaven werden wij achtervolgd door een bootje van de havendienst. Uit ons
krakerig luidsprekertje hoorden wij dat zij achter die Dutchman met die rubbish radio
aangingen. Dat was vreemd, want buiten wat grote ferry's,was er geen schip te zien. Nu
werd er de laatste tijd al niet erg op onze marifoonoproepen gereageerd, maar wij
verweten dat de arrogante Fransozen die weigeren een net iets verkeerde intonatie te

begrijpen.

Tot die Engelsen langszij kwamen met
de vraag wat de bedoeling was. Eruit
zeiden wij, langs de breakwater naar
buiten en homeward bound. Dat
mocht, als wij het niet bezwaarlijk
vonden eventjes te wachten op de
Queen Mary die juist met haar 345 bU
41 meter weg wilde varen voor een
cruise naar het Caraïbisch gebied. Dat
vonden wij wel goed, plezierschepen
onder elkaar hè. \,Ve rverden zeer
bedankt namens rederij Cunard Line
en de autoriteiten lan the port of
Dover en kregen de hartelijke
aanbeveling eens naar onze marifoon
te laten kijken.
I{eurig bij Dover Port Control afgemeid

LUTD EN DUIDELIJK

Marifoon stuk.....? trn post Ouddorp* zet nog juist voor onze vakantie dat
duidelijk te ontvangen waren.

..r-e

zo luid en

Dat gaf toch wel wat nare kriebels moet ik bekennen. Er \Mas een tijd dat u-aaqhalzen
zonder zo'n ding van wal staken omciat }{arconr nog niet r,vas geboren. En later hadden
alleen vissersschepen zo'n grote groene kast r-an Sailor aan boord Ik heb het in ieder
geval jaren zander marifoon gedaan en \-ertrout,de voor noodgevallen op een groot
uitgevallen vooroorlogs seinpistool naar het model dat nog een rol speeit rn de strips van
Kapitein Rob. Mijn enige elektronica aa1'r boord heeft jaren bestaan uit een
radiorichtingzoeker die een vaag gevoei r-an plaatsbepaling gaf en er vooral stoer uit zag.
Maar nu kunnen we niet meer zonder he? Zci'rder GPS, plotter, autopilot. navtes. en die
marifoon natuurlijk.
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OUDDORP TURELUI,/RS
Terug van vakantie meteen dat ding losgeschroefd en naar de deaier gestuurd. Daarvan
teruggekomen was alleen de kast nog afkomstig van het oorspronketrijke apparaat. Het
jaar daarop vertooncle het ding alleen nog kuren als het er op aankr,vam, dus r,ve gingen
vooruit. Toen c1e hoorn maar eens naar de dealer gebracht. Deze heefl in een dr-rurtèst
"des 24 heures du Mans" helemaal overleefd en komt met bewijs van goedkeuring r,veer
aan boord. En hoe deed ie het. Prima! tenminste op momenten dat het nret zo belangrijk
was dat ie het deed.... Post Ouddorp werd tureluurs van mijn testoproepen en de
marifoon viel alleen nog maar op de cruciale momenten uit. ik clurf bijna niet te zegger,
dat ik weer naar de dealer ben geweest, die nu niks aan het totaal gereviseerde ding kon
vinden, maar wel de mogelijkheid van een kapotte antenne opperde. De mast staat erop
en ik heb daarom maar een reserve antenne op de hekstoel gezet. Volgens mij doet ie het
nu. Volgens mijn vrouw vallen de weerberichten van post Ouddorp steeds \,veg... Ik koop
er maar een handheld biJ.

*Post Ouddorp verzorg! de begeleiding van de scheep?aart langs de Zeeuwse kust. Het is
goed gebruik dat je ze zo nu en dan eens oproept om je marifoon te testen.

Dutchman met die rubbish radio
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Gemiste kans in Alphen ??
Afgelopen maandag ben ik er weer ingetuind...... Een gemene man aan de bar van
Sociëteit De Burcht wist mijn gemoed zo te bespelen dat ik al dagen achtenrolgd
word door de morele verplichting om een recensie te schrijven over de nieuwe CD
van Shantykoor De Kreunende Sluisdeuren uit Alphen.
Ik heb deze CD "Goed Zeemanschap" namelijk vorig weekend gekregen van mijn
schoonzus die hem in de bakken varrZeeman in het winkelcentrum zagliggen Het is een
uitgave naar aanleiding van het 40-jarige bestaan vat:- deze winkelketen van textielSupers
uit Alphen aan den Rijn. Het 1O jaar oude plaatselijke Shantykoor werd gevraagd om een
CD vol te zingen met zeemansliederen. De plaat is in een oplage van IOO.OOO stuks
uitgebracht, wat het koor al heeft verlokt tot de uitspraak dat ze een platina CD
hebben.....
De uitgave zíet er veÍzorgd uit, met alle liedteksten erin opgenomen bijvoorbeeld. Maar
'de hoes' verraadt voor mij ook meteen het karakter van de CD: dodelijk saai ! Het
opgenomen repertoire bevat zo'n beetje alle mij bekende doorsnee zeemansliederen: van
" The drunken sailo/' via" Meisje, ik ben een zeemaíL" tot " Cltraqao". Eigenlijk is het dan
nog een teleurstelling dat " De klok uan Arnemuiden" et:- " The uild rouef' ontbreken... .

Helaas is ook de uitvoering van deze liederen doorsnee, met de onvermijdelijke basgitaar
en..... het drumstel, met héééééél veel bekkens ! BRRRR, maar ja, dat is nou eenmaal
persoonlijke smaak. Toppunt van ellende vormt een 'heuse' trombone (!), die de jolige
meligheid nog eens extra onderstreept op onder andere "Rttm aus Ja-ma-ha-hai-ea".
Daarbij heb ik sterk de indruk dat de trombone, alsmede een viool ook nog eens uit een
elektronisch wonderkistje komen, BAH !

Gelukkig is het vocale arrangementvan'iTer
kaapuaart (Allen die willen ter kape uaren,{-eer.
positieve uitschieter. Tegen de bekende melodie
in staat een obstinate tegenstem die het iied
'opeens' een wild karakter geeft. Helaas volgt
hierop weer een nietszeggende uitvoering van
" I-Iet kleine cafe aan de hauen", rvaarin de solist
i,vordt gevangen door de onverbiddelijke 6/8-ste
maat die het wrede drumstel hem oplegt en zo
r.ervalt in een hupsend gehakkel. De
verscheidenheid aan solisten tverkt ri,'e1 r,veer
positief tegen de monotonie, evenals de
opzienbarende beheersing van vreemde talen door sommigen, maar dat zal r,vel niet zo
bedoeld zljn..... De op de hoes beioofde vierstemmigheid kan ik helaas niet a1 te vaak
ontdekken, rrlaar dat kan ook aan mijn oren dan r,ve1 de opnamekr,valiteit liggen.

re

Nee, De Kreunende Sluisdeurenkunnen mU niet bekoren met hun jubileumplaat. En dat
is extra jammer, aangezierr deze CD nou juist het grote publiek zal gaan bereiken. Me
dunkt dat je dan een mooie kans krijgt om ook onbekende shanties en zeemansliederen
onder de aandacht te brengen. Een gemiste kans, naar mijn mening I En of dit nou komt
door de commerciële eisen van de sponsor of door de inbreng en kwaliteiten vaÍi onze
Alphense collega-s, tvte zal het zeggen ? Or-eigens zal het grote publiek best ter.ereden
zi.jn....

Jeroen
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extra vergadering heeft Rumor di Mare
duidelijk standpunt ingenomen over het
gewenste bestuursmodel, met vergaande
Nederlandse bevoegdheden.
Thijs en ik waren daarbij telkens
aarrwezig, en luid en duidelijk ook nog.
Peilingen in die informatiebijeenkomsten
gaven aan dat 75o/o varr de Nederlaldse
koren een apart Nederiands bestuur wil,
dat vervolgens is aangesloten bij een
centraal orgaan. Op de manier waarop
bijvoorbeeld de FIFA , de internationale
voetbalbond ook is georganiseerd.
In Delfzijl werd het vuurwerk. Maar het
zittende bestuur wil al1es centraal blijven
houden en dat willen de meeste
Nederlandse koren niet.
De details zal íkjullie besparen, maar de
afscheiding van Nederland is nog niet
een feit. Er is het centrale bestuur
afgedwongen om alle aangesloten koren
in Nederland te vragen wat ze willen en
dan in de ALV in het voorjaar te laten
beslissen.
Bij een dergelijke ALV vergadering z4n de
Duitsers oververtegenwoordigd om dat
1net zo iekker dichtbrj is. De meeste koren
zitten daar langs de kust. En de Duitsers
vinden lnet príma zo.
De huidige centrale voorzitter heeft
tijdens de vergadering al aangekondigd
dat decentralisatie volgens het
bestuursmodel niet aan de orde is" We
zien wel r,vat het wordt.
Houdt het huidige centrale vast aan dit
standpunt, dan verwacht ik een massale
opzegging van Nederlandse koren en de
oprichting van een Nederlandse
overkoepelende vereniging.
Of dat jammer is? Ja, want je mist
internationale contacten over festivais,
liedjes en dergelijke.
Maar met de huidige moderne
communicatiemiddelen als internet is
dat geen probleem. En volgens mij gaat
het dan, sneller, voordeiiger en zeker
democratischer.

JSsA BEAU ??

Het onderwerp lijkt op ons lied Isabeau
waarin de matroos verdrinkt. IVIaar het
gaat over de ISSA. Ook bij de ISSA is er
sprake van verdrinkingsgevaar en het
gaat helemaa-l niet beau( = Frans voor
mooi).
De ISSA is de International Shanty and
Seasong Assocation en daarbij zijn circa
400 koren aangesloten. Ongeveer 250
Nederiandse koren en 150 Duitse en dan
nog wat andere nationaliteiten.
In 2005 is in de AlV-vergadering
besloten om te gaan werken met een
delegatie model. Nederland en Duitsland
zouden een apart bestuur krijgen met
daarboven een overkoepelend orgaan. Er
zij n bestuursleden aarrgetrokken
rvaaronder l\anko van Kampen.
I\a de vergadering in 2OO5 zijn de
problemen ontstaan . Het zittende
centrale bestuur dat een Duitse
voorzitter kent en een Nederlandse vicevoorzítler bleek eigenlijk niets te voelen
voor decentralisatie. Men wilde zelf alles
centraal regelen.
Toch is er een Nederlands bestuur
gevormd, maar echter geen bestuur zoals
we dat binnen een verenigingsverband
kennen. Het kreeg de sta[us v€rn een
werkgroep, althans in de ogen van het
centrale bestuur.
Al gauw ontstond er urijving tussen het
centrale bestuur en het "Nederlandse
bestuur" annex werkgroep. Afspraken
werden niet nagekomen, deiegatie werct
niet nagestreefd en nog veel meer
problemen. Dat heeft uiteindelijk
geresulteerd in het aftreden van de 4
bestuursleden van het zogenaamde
Nederlandse bestuur.
Crisis dus, en dat kwarn tot uiting in een
extra vergadering in Delfziji ( dat ligt
lekker dichtbu voor iedereen in
Nederland), vooraf gegaan ctroor drie
informatiebijeenkomsten in Nederland.
Zowel in de informatiebijeenkomst als c1e
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ovDR EEN DRIJITEND VOORBEIIAEDSIUTIDDEL Op AVONT(D)UUR
Ja, mannen. Ik zal het maar bekennen: die tondoomeigenaar'waar Frits in zijn stukje over sprak
dat is ondergetekende. Mijn trouwe rubberbootje brengt mij met een ongekende betrouwbaarheid
en snelheid naar plekken waar je alleen maar van droomt. Tegenwoordig ligt het kleinood met z'n
3.10 m. lengte al weer een paaÍ seizoenen bij een boer op een dijkje bij zeilschool 'het Vossenhol'
(bekend terrein want twee van m'n drie kinders zljn er zeilinstructeur) aan de Noordkant van de
Kagerplassen, vlakbij de Ringvaart en het pontje van Kaagdorp.
Scheuren met m'n rubbertje

Die woensdagavond de 4e juli, k weet het nog goed, zoals gewoonlijk 18.30 uur vzrn huis met de
fïets, daarna 'effe scheuren met mh rubbertje'en om 19.00 uur present op de steiger bij de

Kaagsociëteit waar meestal de 'Copine'(Frans voor: vriend/kameraad) aI uit z'n'pyama'is gehaald
door de andere bemanningsleden.
Na de start die avond, Frits repte er al over, een enerverend zeiltochtje gehad, want we gingen 'aan
de rol'\À/egens harde wind en flinke golven en het feit dat we de spinnaker (groot bol zeil dat voor
de wind wordt gevoerd en voor extra snelheid zorgt) vol hadden étaan. Als het tegen zit dan ga je
met elke rol van de ene naar de andere boeg schuiner en loop je vol of sla je om. We konden dat
met vereende krachten voorkomen door spoorslags Piet (da's het voorrecht als je de oudste bent!)
het voordek op te jagen om de spinnaker binnen te halen. Bij die heldendaad spoelde hij bijna van
boord en hield er naast een nachtmerrie een natte poot aan over.
Enfin, jullie begrijpen dat we na de Íinish tijdens de evaluatie flink wat fris hebben genuttigd.
Trouwens, we meenden dat het bver de datum'was want het goedje schuimde flink!
Toen we de avond wilden beëindigen herinnerden \Me ens de suggestie die Jan van der Stoep ons
had gedaan: die avond zou er in café 'de Trechter' een goede folkband optreden, tot zéker laat in
de avond. Op ons scheepsklo§e was }:et2l.45 uur...........de avond was nog lang en onder het
motto 'gezelligheid kent geen tijd'bestegen Frits en Piet hun fiets en ik trok mijn
buitenboordmotor tot leven........op naar de kroeg in de Leidse binnenstad!
Toen ik daar mijn waterscheurijzer voor de kroeg in de singel had afgemeerd zaten daar naast
mijn zeilcompanen ook Jan vd S, Leo vd A en Peet vd W. aan het bier. Ik kon nog net gedurende
één biertje het laatste nummer van het muziekgezelschap beluisteren, het was tevens hun laatste.
Nou, Leuk Jan! Echt niet tot laat in de avond en we waren het er allemaal over eens: bepaald geen
wereldoptreden. En wat doe je dan, dan drink je je ellende maar weg, ja toch?

Grote pot augutken
Rest mij nog een saillant detaii te melden dat zich toen voordeed aan de bar, alvorens het tweede
deel van dit waargebeurde verhaal in te leiden.
Waar doen we het allemaal voor, een hele zomer zeilen op de woensdagavond: natuurli-jk, voor de
prtlzen want die zijn niet misselijk. Zo vertrel<ken bemanningen regelmatig van de Kaagsociëteit
met: een bos pioenrozen, skisokken, een fles wijn, dat soort hebbedingetjes. Deze avond echter
bestond de prijs uit een grote pot augurken!
Aangezien ik het laatste \Meg glng richting Leiden had ik nog een pot of drie achterover kunnen
drukken en deelde die aan het eind van de avond in de Trechter uit. Frits zijn remmingen waren
op dat tijdstip ver te zoeken en hij schroomde dan ook niet om alle nietsvermoedende
barbezoekers te vergastten op een ruim bemeten augurk, rechtstreeks uit de pot. Het succes dat
Frits had met zíjn ontwapenende actie was ongekend, met name bij vrouwelijke bezoekers. Het is
maar een weetjet
René Lignac

In het volgende nummer deel 2 van de avonturen van de Kameleon...
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De Lemmeraak
De Lemmeraak is geen oud scheepstype: de eerste werden omstreeks 1876 biJ de Gebr.
De Boer in Lemmer gebouwd. Het boeisel iijkt op dat van een tjalk, de voorsteven op clie
van een botter.
De eerste Lemmeraken zijn van hout, later ook van ljzer. De schepen hebben een ronde
bodem en een grote bun. De Lemmeraak heeft een breed gaffeltuig met brede fok, kluiver
en bezaan.
Er varen nogverscheidene exemplaren in originele staat of verbouwd tot jacht. De ijzeren
Lemmeraken zljn nog lang in de vaart gebleven, gemotoriseerd, ai dan niet verbouwcl met
verhoogd boeisel en zonder bun.

Oorsprong: Lemmer
Bouwjaren: vanaf L876 tot in de eerste helft 20" eeuw
Bouwwijze: hout, ijzer
Typen: geringe onderlinge verschillen, afhankelijk van de werf
Gebruikt: visserij op spiering, bot, haring en ansjóvis
Tuigage: grootzeil, fok, kiuiver en bezaan
Lengte: 1O tot 14 meter
Breedte: 3,5 tot 4 meter
Werven: Lemmer, Echtenerbrug, IJlst
Vaargebied: noordelijk deel Zutderzee, Wadden en Zeeuwse stromen

I

g

Het leven van een visserman
Is op heden niet veel an,
Want het is mistig koud en nat,
En de skeeven zitten op z'n gat,
En wat het voor de rest beduidt...
Hou vol, hou vol! De Rotholm vooruit!
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rubiek Cocktail uan Pink in de UlT-bijlage.

Stijlvolle presentatie
Met fakkels en begeleid
door muzikanten trok
afgelopen donderdag een
optocht door de Burgsteeg.
Betrof het hier een
schimmige processie of een
dubbelzinnige vereniging?
Niets van dat alles, want
het was een onderdeel van
de stijlvolle boekpresentatie
van'Het Leids Bruggenboek', geschreven en
gefotografeerd door
journaliste Irene
Nieuwenhuijse. De eerste
twee delen werden
uitgereikt aan
burgemeester Henri
Lenferink en voormalig

rvethouder Jobn Steegh.
Dat gebeurde -heel
toepasseir.lk- op de
Koornbrug r'vaar de vele
vrienden en vriendinnen
van Irene r,r,erden
ontvangen met een glaasje
giuhr'vein. Daarna kwam er
een boot aanvaren, met

kapitein Sjaak Veringa en
het ruwe zeebonkenkoor
Rumor di Mare. Zij torsten
een boekenkist op de wal
met daarin de
bruggenboeken. Bij het in
ontvangst nemen toonde
Henri zich verheugd over
het feit dat bijna op elke
brug de 'Leidse sleutels' zijn
afgebeeld en 'daarvan
kunnen er niet genoeg zijn
in onze sleutelstad',
Ook Ginkgo-uitgever Bert
Lever sprak enkele woorden
waarvan vooral het feit dat
' rljzige Irene' u,,erkelijk alles
van tevoren. uitgedacht
had, niet al leen over het
boek maar ook deze
presentatie, de plek van
i-iitreiking, de boekenkist en
zeifs de borrel erna hem
zeer geïmponeerd had.

Waarna men zoals gezegd,
in een feesteh.lke optocht
naar Sociëteit de Burcht
trok voor een door
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Architectenbureau
Veidman & Rietbroek en
Aannemersbedrijf Burgr
aangeboden borrel.
Met aan het hoofd Jan van
der Stoep die al enkele
jaren met plezier in Rumor
di Mare zingt.
Maar tevens een van de
uitbaters van deze stijivolle
sociëteit waar door veien terecht- het glas werd
geheven op lrene en haar
88 bruggenboek.
Zoals door historicus en
schrijver Cor Smit,
vormgever Nenke van
Wermeskerken,
kunstenares Annie Goddijn
en Nelleke van Varick,
coördinator van
kunstenaarscentrum
Haag,veg 4.

Ook de aanr,r,ezigheid van
.Iacorvles Surie van

kunstproducten,
gemeentevoorlichter Fons
Delammarre en
muurgedichtenschiider Jan
Wil1em Bruins betees dat
Irene veel r-rienden heeft en
vriendschap bruggen slaat'

