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VAN DE REDACTIE

Column
In dit nummer vinden jullie een verhaal van de hand van John
Schuijt. Tussen de regels heeft hij een kritische verhandeling
over de identiteit van ons koor. De vorm van dit artikel sprak
ons als redactie zeer aan. Het is namelijk een soort column.
En een column heeft de eigenschap de dingen wat scherper
te laten zien en misschien hier en daar wat te overdrijven.
De bedoeling is dat het verhaal prikkelt en tot nadenken of
discussie leidt. En eigenlijk is dat heel erg leuk. We steken
tijdens de repetities onze mening in het algemeen al niet
onder stoelen of banken, maar een column kan daar nog eens
een extra dimensie aan geven. Kortom, voel je uitgedaagd.
Of, en dat kan ook, John, wijs jij iemand aan die volgens jou
de volgende column moet schrijven.

Jullie hebben beslist! En wij zien het
als een geweldig compliment dat er
in de Algemene ledenvergadering is
besloten dat we voorlopig doorgaan
met een papieren Scheepspost. We
gaan er dan ook voor en lanceren dit
eerste nummer van 2010 met grote
blijdschap. Tegelijk zijn Gijs en ik blij
met de komst van Frank Fortanier in
onze redactiegelederen. Frank neemt
het stokje over van Willem van Rijn
en verzorgt voortaan de vormgeving
van ons blad. Volgens ons moeten
jullie in deze editie de hand van
de meester herkennen. Wij willen
daarmee Willem niet vergeten, die tot
het najaarsnummer van 2009 heel
veel energie in de vormgeving van de
Scheepspost heeft gestoken. Willem,
bedankt daarvoor!
Doordat de toekomst van de
Scheepspost tot de leden-vergadering
onzeker was, verschijnt dit eerste
nummer later in het jaar dan
gebruikelijk is. Om die reden geven wij
in 2010 niet drie, maar twee edities van
de Scheepspost uit. De volgende editie
delen wij uit bij de Openbare repetitie
in december.
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Verder van Frits een vervolg op zijn serie over de herkomst
van de liederen die wij zingen. Het zou mij niet verbazen als
wij deze nog eens gebundeld in de boekhandel tegenkomen.
Maar dan willen we natuurlijk eerst een signeersessie in
de Tuinzaal. Jullie moeten vooral de site bezoeken met de
Karaokeversie van Oe-e-le, die Frits in zijn bijdrage noemt.
Dat is echt een grote aanrader.
Ook Robert Scheltens heeft zich aan de liedverklaring
gewaagd met een beschrijving van de historie van de
Zilvervloot.
Van een heel andere orde, maar wel heel nautisch, zijn de
reisbeschrijvingen van Jack Vlieland en Diederik Romswinckel.
Ach, jullie moeten gewoon gaan lezen.
Namens de redactie
Cees Meijer a/b Stella Maris

BERICHTEN VAN HET CAMPAGNEDEK
Het nieuwe jaar is al een eind op streek en het goede schip
Rumor di Mare ligt stevig op koers. De in 2009 afgelegde
vaart is inmiddels besproken aan de hand van onder andere
het logboek van onze onvolprezen scheepsschrijver Thijs en
goed bevonden door de verzamelde bemanning.
De koers voor dit nieuwe jaar is uitgezet en we zullen ook
dit jaar een aantal havens bezoeken waar we onze liederen
zullen laten horen. Naast de plaatsen waar we al eerder zijn
geweest – soms vaak, soms een enkele keer - zullen we ook
een aantal geheel nieuwe ankerplaatsen aandoen.
In mei begint het grote werk voor de bemanning Met de
eerder dit jaar al aangedane plaatsen komen we tot nu toe
op 12 optredens in 2010. We mogen verwachten dat er nog
optredens bij zullen komen zodat we het streefaantal van
15 wel zullen halen. Nagenoeg alle optredens zijn voor de
gehele bemanning.
De eerste haven die we in mei zijn aangelopen
is Blankenberge in België, een nieuwe haven
voor Rumor di mare. We hebben hier niet eerder
aangelegd. Pas na veel moeite – en tijd - hebben
we hier kunnen aanmonsteren.
Eind juni monsteren we aan bij de veertiende editie
van het evenement Gouda Waterstad – Goudse
Glorie. Een nieuwe haven voor Rumor di Mare.

Een andere bijzondere ankerplaats,
die we 10 jaar geleden ook hebben
aangedaan, is IJmuiden waar we
acte de présence zullen geven bij de
presail’’ in IJmuiden. Deze gaat vooraf
aan de intocht van de tall ships ter
gelegenheid van Sail Amsterdam.
Waarschijnlijk zal ook gezongen
worden bij de interreligieuze dienst
bij Sail Amsterdam, We doen ons best
om ook deel te kunnen nemen aan
de genoemde intocht, net als 5 jaar
geleden.
Eind september zijn we aanwezig in
Wijk bij Duurstede. We hopen deze keer
de gouden zuidwester opnieuw mee te
kunnen nemen naar Leiden.
De waardering voor de
Scheepspost is onverminderd
groot Op de ALV is dan
ook uitgesproken om de
scheepspost in papier te blijven
uitbrengen.
Als
extraatje
komt ons blad ook digitaal
beschikbaar.
Om zich goed voor te bereiden
op de komende optredens
bereiden zich al veel mannen
actief voor door les te nemen bij Tilde.
Dit betekent dat al meer dan de helft
van de bemanning bewuster is gaan
zingen. Dit zal zijn positieve weerslag
hebben op de kwaliteit van onze
optredens.
Tijdens de ALV hebben zich spontaan
leden gemeld
voor verschillende
activiteiten binnen Rumor di Mare.
Een goed resultaat!! Voor een
aantal
functies,waaronder
met
name de volgend jaar openvallende
bestuursfuncties - zijn we nog op zoek.
Als je belangstelling hebt, schroom
niet en neem contact met een van de
bestuursleden op.
Voor de komende tijd: een behouden
vaart toegewenst
Nanko
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ZINGEN OP DE ZUIDERZEE
Frits van der Mark

Binnen onze vereniging kennen we Peter Dorleijn vooral als
ontwerper en tekenaar van ons logo. Naast kunstenaar is hij
echter ook een gerespecteerde autoriteit op het gebied van
de zeilvisserij op de voormalige Zuiderzee. Wie iets over de
Zuiderzee wil weten, kan het beste bij hem te raden gaan.

(1982-1996) en het boek Vierendertig
voet in de kiel: De bouwgeschiedenis
van een botter (1998). Uiteraard zijn
alle illustraties in deze boeken van zijn
hand.

In een vele jaren durend onderzoek heeft Peter Dorleijn
een uitgebreide geschiedenis samengesteld van de
Zuiderzeevisserij. Hiertoe interviewde hij tientallen oude
vissers die met de botter nog zeilend hadden gevist.
Daarnaast deed hij archiefonderzoek en vaart en vist hij
zelf al meer dan 40 jaar met de MK63, de botter die hij
eigenhandig volledig restaureerde en waarmee hij ook
vele buitenlandse reizen maakte. Alle informatie bracht hij
samen in de vijfdelige boekenserie Van gaand en staand
want, de zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee

Nu is de grote vraag natuurlijk of er
in de boeken van Dorleijn ook iets
over het zingen op de Zuiderzee
wordt verteld? Jawel, en ook in het
botterverenigingsblad Tagrijn (dit
schrijft Dorleijn doorgaans ook vol) is er
het een en ander over terug te vinden.
Oud visserman Jouke Volgers (19091993) schrijft in 1971 het volgende
over het zingen aan boord: Ik kan niet
nalaten om mijn herinneringen te
laten gaan over het zingen op de vloot,
en daar werd gezongen. Als men kwam
zeilen en uren lang aan het roer stond,
in de azers – en spletersboet (schuur),
waar het hoekwand werd geaasd en
weer op de spleet werd gezet. En vooral
in de lange winteravonden thuis, als
het hele gezin bij het licht van een
petroleumlampje bezig was met het
boeten en herstellen van de netten.
Dan werd er gezongen van psalm 1 tot
en met 150 en wat er tussen lag. En
dan vooral de echte vissersliedjes, waar
helaas ook maar enkele, en dan nog
gedeeltelijk, in mijn herinnering bleven
voortbestaan.
Op de volgende pagina één van de
teksten, De Halve Wees, die hij zich
herinnert, de melodie is ook bewaard
gebleven.

Gaan we terug naar Peter Dorleijn dan heeft het hoofdstuk
over Volendam (in deel 2 van Van gaand en staand want)
een bijlage waarin het visserlied wordt behandeld. Mogelijk
is het niet toevallig dat juist dit om zijn zangcultuur
bekende vissersdorp als enige apart wordt beschreven.
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Jouke Volgers leunend over het onderdeurtje van de MK63, de botter van Peter
Dorleijn (1969)

De Halve Wees
De stormwind giert
En huilt en raast
En zweept met woeste kracht		
De golven schuimend op ’t strand;
Het is reeds donk’re nacht.
Dicht bij het duin,
Vlak bij de zee,
Temidden van dat weer,
Daar ligt alleen een kind geknield;
Zij bidt tot God de Heer.
Een meisje, ’t is
Een halve wees,
Haar moeder is reeds dood.
Haar vader zoekt voor ’t enigst kind
Daar op zee zijn brood.
Is ’t wonder dat
Ze angstig smeekt:
“Ach goede, lieve Heer,
Behoed het broze zwakke schip;
Geef mij mijn vader weer”.
Zij ging naar huis,
Doch keerde weer,
Toen ’t morgenrood verrees.
Maar wie zij wachtte keerde niet;
Toen was zij hele wee.

Gaan we terug naar Peter Dorleijn dan heeft het hoofdstuk
over Volendam (in deel 2 van Van gaand en staand want) een
bijlage waarin het visserslied wordt behandeld. Mogelijk is
het niet toevallig dat juist dit om zijn zangcultuur bekende
vissersdorp als enige apart wordt beschreven. Voor ons is
vooral aardig dat het lied ‘De Garrenkwak’, hier onder de
naam ‘Wie rijk wil worden…’, uitgebreid wordt beschreven.
In het gebruikelijke format zal ik een en ander samenvatten.
Achtergrond & verklaring
De tekst van het lied maakt geografisch gezien een tocht
vanaf Volendam langs de zuidwal van de Zuiderzee tot
aan Harderwijk, vandaar weer naar het westen richting
Volendam. Vervolgens worden een aantal zaken die na het
garnalenvissen spelen behandeld.
Dorleijn bespreekt twee versies. Ik heb hierboven de veriant
gekozen die het meest op de door ons gebruikte tekst lijkt.
Deze versie kwam via Jaap Mol van Klaas Okke (Tuyp), ‘één
van de beste die ’t nog overgeven kon, hij heeft het zijn hele
leven gezongen.’
Over de ouderdom van het lied valt nog het volgende te
zeggen: Veurmans schrijft dat het na 1934 zou zijn ontstaan.
De informanten van Dorleijn zijn het hier niet mee eens:
Jaap van Knoest (1903) zei: ‘Toen ik een jongetje was zongen
ze het al’. Ook anderen dateren het lied ouder zodat de
ontstaansdatum op omstreeks 1900 kan worden gesteld.
Tot slot, hoe zat dat nou met die garnalen op de Zuiderzee? Die
waren er voor de afsluiting van de Zuiderzee, toen het water
nog zout was, eigenlijk volop. Afhankelijk van het seizoen en
de manier van vissen was er meer of minder bijvangst. De
kleine garnalen werden als mest voor op het land gebruikt,
de grote werden verhandeld. Voor de Volendammers met
hun kwakken (grote slag botter) was Amsterdam het ideale
afzetgebied, dichtbij en voldoende vraag. Vóór 1910, toen
tussen het IJ en de Zuiderzee de Oranjesluizen werden
aangelegd, brachten de kwakken hun vis en garnalen via het
IJ tot aan de stad. Dit is ook de situatie die in het lied wordt
bezongen.
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Noten
1)

Garrenkwak: garren/garnen, garnalen.
Kwak: groot slag botter, specifiek voor
Volendam
2) 	Rijzendam: de vroegere dam die
Marken in de Middeleeuwen met de
vaste wal verbond.
3) Lit: mand
4) Uiendammerhoek: Uitdammerhoek
5) 	Hard: Muiderhard, een ondiepte voor
Muiden
6) 	Knaar: de Knar, ondiepte ten westen
van Harderwijk
7) 	 Aatje: achterste deel van het visnet
8) 	Kuil: de Kuil van Marken, ligt ten oosten
van Marken
9) 	Inkel: ook enkel, trechtervormig deel
van het visnet dat het terugzwemmen
van de vis voorkomt
10) Stad: Amsterdam
11) 	Gerritje: Gerrit Vlak (ook Gerrit van de
Dove). Hij was parlevinker en woonde
in Amsterdam aan het Tolhuis in een
hut, kwam zaterdags naar Volendam
om af te rekenen met de schippers die
door de week van hem gekocht hadden
12) Piet Jonk was taanbaas en kastelein
13) 	Het water stonk: het verontreinigde
water van het afgesloten IJ.
14) 	Martien: Martien Spaanders van café
de Beurs
15) 	Zooitje: braadje vis

Wie rijk wil worden… / De Garrenkwak 1
Soort: 				
Traditioneel: 			
Schrijver/componist:
Voorzang/samenzang:

vrijetijdsliedje
ja
voorzang

Wie rijk wil worden op z’n gemak
die doet er maar een streekie met de kwak
Falderalderie, falderaldera, hoera, hoera, hoera!
En van de Volendammerhoek tot aan de rijzedam 2
daar schep je je in de garne lam.
Van rijzedam tot het hoekie van de Nes
daar vang je beslist een lit 3 of zes.
En van het hoekie van de Nes tot aan de Uiendammerhoek 4
Daar vang je de garne al met er je broek.
Van de Uiendammerhoek tot aan het IJ
daar vang je er ook nog wat aaltjes bij
Van het IJ tot aan het Hard 5
daar vang je de garne klein en zwart
En van het Hard tot aan het Gooi
daar vang je de garne o zo mooi
Van het Gooi tot aan de Knaar 6
daar vang je de garne kant en klaar
Van de Knaar tot Harderwijk
daar vang je een aatje 7 vol met blijk
Van Harderwijk tot in de Kuil 8
daar zit het inkel 9 vol met vuil
En kommen ze dan ‘s morgens aan de stad 10
dan vragen ze heb je Gerritje 11 al gehad
En zitten ze dan zaterdags bij Piet Jonk 12
dan zeggen ze dat het water stonk 13

Bronnen
P. Dorleijn, Van gaand en staand want, de
zeilvisserij voor en na de afsluiting van de
Zuiderzee, deel 2, Weesp 1982
B.W.E. Veurman, Volendam, Leven en Lied.
Arnhem 1968
J. Volgers, ‘Jouke vertelt’ in: Tagrijn 1971-1
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En enkele zitten bij Martien 14
en vragen heb je Gerritje al gezien
En kommen ze dan bij moeder de vrouw
dan vraagt ze waar is m’n zooitje 15 nouw
En zondags doen ze een dutje onder de preek
om uit te rusten van die kwakken week.

Vissende Volendammer kwak, de zware bomen
dienden ervoor om het net open te houden.
Tekening Peter Dorleijn
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DIE MARUH EN DI MARE
Cees Meijer

Ooit, heel lang geleden was het in en
rond het Leidse woest en ledig. De
stad bestond nog niet. Wel leefde
er omstreeks 860 een bescheiden
gemeenschap van boeren en vissers
op de hoge gronden in de toenmalige
nederzetting Leithon, wat ‘drie wateren’
betekent zegt men: bedoeld werden de
Rijn, de Vliet en de Mare.
Jawel de Mare! Die naam kennen we
wel: Rumor di Mare. Ja, zeggen jullie
dan, maar dat is toch de zee, di(e) Mare?
Klopt, ook dat is ie. Maar zoals Duitsers
See tegen een meer zeggen (en
andersom), hebben Leienaren het over
de Maruh als ze dat kleine pestriviertje

bedoelen. Een soort grootheidswaan,
zouden kwade tongen kunnen
beweren.De Mare is een voormalige
veenrivier en aftakking van de Oude
Rijn tussen de plaats in Leiden waar de
Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen
en de Kagerplassen bij Warmond. Daar
heet het De Leede. Ten behoeve van de
trekvaart naar Haarlem is het riviertje
gekanaliseerd. Het gedeelte tussen
Leidse singels en de Kagerplassen
wordt
nu
Haarlemmer-trekvaart
genoemd.
Miskleunen
Binnen de singels was het riviertje al
eerder gekanaliseerd. Het gedeelte
tussen de Rijn en de Oude Vest (de
Lange Mare en de Stille Mare) werd
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in 1953 gedempt. In de Korte Mare, tussen de Oude Vest
en de Maresingel stroomt nog wel water, maar doorgaand
waterverkeer is niet meer mogelijk, omdat er nu een duiker
ligt onder de in 1964 gedempte Langegracht. Gelukkig is
er weer een trend om dit soort miskleunen te herstellen.
Al eerder is de Rijn en Schiekade weer opengegraven en
in oude glorie teruggebracht. En dat moet ook wel, want
door klimaatverandering kunnen we in de toekomst steeds
heviger regenbuien verwachten en dat water moet wel
ergens heen. Dus heb je voldoende afvoercapaciteit nodig.
Op de plek langs de Maresingel waar men via of langs de
Mare de stad in of uit kon gaan stond tot 1864 de Marepoort.
Ook die is met weinig gevoel van de kaart geveegd.
In Leiden en omgeving herinneren diverse benamingen en
landschapselementen aan de voormalige rivier: We hebben
de Lange Mare, Korte Mare, Holle Mare, Nieuwe Mare, Stille
Mare, Maresingel (het water) en de Maresingel (de weg bij
de Maresingel), Maredijk, Groene Maredijk, Maredijkhofje,
Maredijksepolderpad, Marendorpse Dwarsstraat, Marepoortkade, Maredorp (een buurt in de Leidse binnenstad
ten oosten van de Mare), de voormalige Marepoort, café
Den Ouden Maerenpoort, de Marepoortsbrug, de Marekerk
gelegen aan de Lange Mare en natuurlijk Rumor di Mare.
Marekerk ken niet door de Marepoort
Volgens oudgedienden werd ons koor ooit opgericht onder
de naam Rumor in Casa (herrie in de tent). Een aantal jaren
later heeft het toenmalige bestuur de naam Jantjes van
Leiden voorgesteld. Dit was niet alleen de naam van de Leidse
Jan Beukelsz. Deze Jan van Leijden was de “koning” van de
Wederdopers in Münster, met wie het slecht afliep, want na
een pijnlijke marteldood werd zijn levenloze lichaam, als voer
voor de kraaien, in een kooi aan de kerktoren gehangen. De
Leienaren noemden ook de leerlingen van de ‘Kweekschool
der Zeevaart’ Jantjes van Leiden. Tijdens de Algemene
ledenvergadering, waar over de naam werd gestemd, kwam
toen ‘out of the blue’ Rumor di Mare als tussenvoorstel.
En omdat je het echte Lêtse Maruh ook kunt lezen als Mare,
zal ik maar zeggen, is het deze naam geworden. Dus Rumor
di Mare is het geluid van een veenrivier… Of de zee, als jullie
dat willen.
Er is zelfs een Leids gezegde: de Marekerk ken ook niet door
de Marepoort: soms is iets onmogelijk. Wellicht kent dit
gezegde nog bijbelse gronden, iets met kamelen en het oog
van de naald.
Bron: Wikipedia, Geschiedenis van een Hollandse Stad, Vereniging
Jan van Hout, De Leidse Canon, Frits van der Mark, enz. enz.

OE-E-LE / UÉLÉ EINDELIJK VERKLAARD
Frits van der Mark

Op de Rumor-cd ‘Uit alle windstreken I’ (2005) staat het
Congolese lied ‘Oe-e-le’ . Al vele jaren daarvoor was het vaak
een succesnummer bij optredens. In het cd-boekje staat
wat mij toen bekend was over de liedtekst. Deze kennis
werd letterlijk opgedaan aan de bar van Sociëteit de Burcht
waar op een repetitieavond een grote donkere in Kongo
geboren man uitlegde dat ‘Oe-e-le’ een Afrikaanse klank
is, moliba een naam en makasi ‘sterk’ betekent. Inmiddels
heeft Internet en Google steeds meer te bieden en blijkt
dat onze Congolese vriend alleen het laatste woord correct
heeft weten te vertalen. Tijd dus, voor de juiste verklaring
van een tekst die we al haast 10 jaar, in vrijwel volledige
onwetendheid, zingen.
Omschrijving tekst
De tekst in het Rumor di Mare liedboek is een fonetische
weergave van een versie afkomstig van de 1ste cd, ‘Chez
Gaud’, van ‘Les Souillés de Fond de Cale’ uit Bretagne. De
omschrijving van het lied in het cd-boekje luidt:
OUELE OUELE (Traditionel Congolais), Chanson à Pagayer.
Een meer uitgebreide versie (met een vertaling naar het
Frans) vond ik op Internet, een aantal YouTube vertolkingen
zijn hier vrijwel gelijk aan.
Achtergrond & verklaring
Onderstaande link geeft naast de tekst van hierboven ook
een karaoke versie van het lied:
http://marie.laurencin.over-blog.com/article-23052388.html
Uélé blijkt zelfs een Wikipediastukje te hebben. Hierin
lezen we dat de tekst van het lied in de Lingala taal is en

dat het ook wel als wiegeliedje wordt
gezongen
(waarschijnlijk
zonder
trommels). Het Lingala wordt vandaag
de dag gesproken in en rond Kinshasa,
de hoofdstad van de Democratische
Republiek Kongo en in alle stedelijke
centra van centraal-westelijke en
noordwestelijke delen van het land.
Blijft de vraag nog: wat is de betekenis
van Oe-e-le / Uélé of Uele? Na wat
doorzoeken wordt het dan toch
duidelijk: Uele is de naam van een rivier
in het uiterste noordoosten van de
Democratische Republiek Kongo. Het
is een zijrivier van de Ubangi rivier die
op zijn beurt weer uitkomt in de Kongo
rivier. Het is niet zomaar een stroompje
maar in grootte de vijfde rivier van
Afrika.
Tot slot nog een andere vindplaats
van Uélé, namelijk het stripboek Kuifje
in Afrika uit 1931 van de Belg Hergé.
Het is het tweede Kuifjeboek, dat
oorspronkelijk Kuifje in Congo als titel
had, en speelt zich af in de voormalige
kolonie Belgisch Kongo. Een van de
plaatjes laat een aantal pagaaiende
negers
in
een
boomstamkano

Engelse uitgave van de zwart wit druk van Kuifje in Afrika (1931)
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Uit de kleurendruk van Kuifje in Afrika (na 1946)

zien, “Uélé Moliba Makasi” staat er
samen met een notenschrift in een
tekstballonnetje boven. Een zendeling,
Kuifje en zijn hondje Bobby zitten
achterin. In 1946 werd het album voor
het eerst in kleur uitgegeven. Het
plaatje is dan behoorlijk veranderd:
de notenbalk is verdwenen, het
aantal peddelaars is van zes naar vier
teruggebracht en voorin slaat nu
iemand op een djembé.
O, ja en als we de karaoke versie van
Uélé met z’n allen thuis een paar keer
oefenen, gaat het op de repetitie als
vanzelf.

Oe-e-le / Uélé
Soort: 				
Traditioneel: 			
Schrijver/componist:
Voorzang/samenzang:

pagaailiedje
ja
voor-/samenzang

Uélé Moliba Makasi			
Uélé Uélé Moliba Makasi (bis)
Luka Luka				

Roei, roei

Mboka Na Yé (bis)			

Zijn land

Mboka Mboka Kasaï			

Kasaï is zijn land

Eeo Ee Eeo Benguela aya (bis)		

Eeo ee Eeo, wie komt
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De stroom is erg sterk

er naar Benguela

Oya Oya				

Kom, kom

Yakara a				

de moedige

Oya Oya				

Kom, kom

Konguidja 				

de goedgevige

Oya Oya				

kom, kom

DI DIVERS DIVERSITEIT

DE SCHIPPER

Eens heel lang geleden, in een tijd dat de mannen van ijzer
waren en de schepen van hout, was er een land waar de
mensen de hele dag aan het zingen waren. Gewoon omdat
ze dat leuk vonden, aan het werk op het land, in werkplaatsen
en in allerlei grote en kleine kerkjes hoorde je gezang.
Het was zelfs zo… dat vaak de haan erdoor gewekt werd, die
schrok zich dan een hoedje omdat er op dat gebied ook voor
hem een taak lag. Kortom het was heel anders dan nu.
Iedereen moest hard werken van vroeg tot laat, en dat zag
je dan ook aan de kleding die daar rekening mee hield.
Eigenlijk had iedereen min of meer hetzelfde aan. En als
iemand daarvan afweek dan wist je meteen dat hij /zij heel
belangrijk was. Die hoefde niet te werken!
Die had een functie – die –Tartaars, de oorsprong van ons
huidige woord: functionaris.
We gaan nu met grote stappen door de geschiedenis heen
tot het huidige jaar 2010 en dan zien we de afgelopen
eeuwen dat iedereen die wilde laten merken dat hij er toe
deed dat subtiel aangaf via zijn/haar kleding. En met al dat
zingen was het overdag ook afgelopen, dat deed je maar in
je eigen tijd.
Jong en oud deed daar aan mee.
1. Overdag niet zingen, want anders had je het niet druk
genoeg.
2. En zeker in een democratie waar iedereen er toe doet was
het dus zaak iets anders aan te hebben dan de buren. Op dat
onderwerp werden mensen zelfs hoogleraar. .
Als je in een dergelijk wereld weer wilde laten zien dat je
bij elkaar hoort was het heel eenvoudig: je trok allemaal
hetzelfde aan! En klaar was Kees!
Wie daar mee begonnen was met dit heldere idee? Zelfs de
naam van Prins Maurits ( die van de exercitie) wordt daarbij
genoemd. Het blijft echter onduidelijk.
Ik vertel dit verhaal voor de jongeren onder ons. Want ook
de huidige zeemanskoren treden meestal om die reden in
dezelfde kleding op.
Maar ook hier zijn soms uitzonderingen. Daarom is er
internationaal door de bond van zeemanskoren afgesproken
dat zij die voor de zogenaamde diversiteit kiezen dat in hun
naam laten zien.

De binnenschipper diep in hypotheek.
Vaart elke dag, elke week.
Hij vervoert de lading tegen elke prijs.
Hij lijkt wel niet goed wijs.

John Schuijt

En daarom heten wij: Rumor di Legende.
Omdat Rumor divers Legende, laat staan Rumor diversiteit
Legende er niet uitziet!
Dit gedicht is in 1999 geschreven.
Bron onbekend, ik pikte het op van internet.
Cees Pepermans

De schipper is geen schipper meer.
Hij heet binnenvaartondernemer, wat
een eer.
Was de beurs er maar gebleven.
Dan had de schipper een beter leven.
De verlader lacht zich rot.
Hij maakt de schipper langzaam kapot.
Hij kan zijn lasten niet betalen.
Hij moet dadelijk steun bij de gemeente
gaan halen.
Soms gaan zijn gedachten spelen.
En kan het hem niet meer schelen.
We gaan toch met z’n allen naar de
kloten.
Hadden we dat schip maar laten slopen.
De schipper al oud en grijs.
Neemt toch maar aan die nieuwe reis.
Past hij, dan heeft hij niets.
Misschien verdient hij nu nog iets.
Gelukkig geniet hij steun van moeder
de vrouw.
Dus gooi maar los dat dikke touw.
En vaar maar naar de laadplaats toe.
Al is de schipper nog zo moe.
Gauw geladen, gauw gelost.
Het uitlozingsbewijs op de post.
Zit het even mee.
Dan is de bankdirecteur ook te vree.
Het einde van kommer en kwel nog
niet in zicht.
Maar ik voel het als mijn plicht.
Het verhaal van de schipper aan u te
vertellen.
Terwijl hij weer om een nieuwe reis
staat te bellen.
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EEN RONDJE ATLANTIC
Diederik Romswinckel

Van 14 april tot 23 augustus 2009
deed Hr Ms Urania mee aan de Tall
Ships Atlantic Challenge, een zeilrace
rondom de Atlantische Oceaan. De
Urania is het zeilend opleidingsschip
van de Koninklijke Marine. 28 meter
lang, kitsgetuigd, 17 kooien. De vaste
bemanning bestaat voor deze reis
uit 5 man: Ferry, de commandant
(schipper)
René, de
bootsman,
Mark kwartiermeester en Vincent
wachtofficier. Ondergetekende had
het geluk te worden aangesteld als
scheepsarts en dekhand. Ieder
traject hebben we nieuwe
opstappers, meestal adelborsten.
De opstappers moeten tussen de
15-25 jaar zijn.
De Tall Ships Race start in Vigo,
west Spanje, dan naar Tenerife,
verder naar Bermuda en naar
de
Amerikaanse
oostkust
Charleston en Boston. Dan naar
Halifax (Canada) en de finish is bij
Belfast (Noord Ierland). Een race
van meer dan 10 000 zeemijlen,
meer dan 18 000 km.
Er wordt gestart in Den Helder.
Fraai rustig weer. Maar behoorlijk
koud. Als je een zeil hebt gehesen
staan je vingers langdurig krom.
Kouwe klauwen zogezegd. Via een
korte stop in Brest komen we in de
Golf van Biskaje, die zijn slechte naam
geen eer aandoet. Behalve de laatste
dag hebben we rustig weer met een
bakstagwindje. Het oefenen van de
zeilhandelingen gaat steeds vlotter. Zeil
zetten, reven, zeilen wisselen, overstag.
In La Coruña, de volgende haven,
bezoeken we een voetbalwedstrijd
van Deportivo La Coruña. We leren een
hoop Spaanse scheldwoorden.
Grote jongens
Een korte trip om het hoekje van Spanje
brengt ons in Vigo, waar de wedstrijd
zal beginnen. Urania is de eerste
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van het veld, die aankomt. Er zullen 13 schepen meedoen,
ingedeeld in 3 klassen. De grote jongens als de Russische
viermastbark Kruzensthern, de traditionele kleinere schepen,
zoals de Scheveningse haringlogger Tecla en de moderne
sloepgetuigde schepen waar wij bij horen. Onderweg zullen
schepen zich bij ons voegen en weer verlaten. Dit is de harde
kern. We krijgen een nieuwe ploeg opstappers aan boord.
Adelborsten van administratie.
De start is een spektakel. Helikopters boven de vloot,
duizenden toeschouwers op de wal en de schepen in linie
naar de startlijn. Urania gaat goed van start in een pittig
windje, NW zes. We laten de genaker, ons grote lichtweerzeil
optimistisch iets te lang staan om snelheid te maken, maar

met een enorme knal scheurt het zeil in tweeën. Vijf dagen
lang racen we voor wat we waard zijn. De finish is bij Tenerife.
Om het eiland waait een forse wind, dus vlak voor de finish
moet er nog gereefd worden. We zijn tweede geworden in
onze klasse. In een baai voor anker samen met de Spirit of
Bermuda, een fraaie kopie van een Amerikaanse schoener
en de Tecla. ‘s Avonds met de bijboot naar de Tecla en een
gezamenlijke een barbecue aan dek. En weer een biertje,
want varend is Urania drooggelegd.
Na een vijftal dagen Tenerife de oversteek naar Bermuda.
We vertrekken met de traditionele Parade of Sail. Zoals nu
gebruikelijk bij de start hebben we een probleem met een
voorzeil. De genua komt los en onder het schip. De leuvers
van het nieuwe zeil waren door de zeilmaker in Lemmer niet
geheel op sterkte berekend. Maar de zaak wordt geklaard en
we gaan er als een speer vandoor. Dagelijks moeten per radio
onze positie doorgeven worden aan de wedstrijdleiding. Een

uur later komt de stand in de race dan binnen. Het begin is
goed, als eerste in onze klasse. Per satellietverbinding komt
dagelijks een e-mail met een uitgebreid weerbericht binnen.
Commandant Ferry bepaalt onze tactiek aan de hand van
de verwachtingen. Er is steeds minder wind en we vorderen
maar matig.
Mark is naast hoofd technische dienst ook de man van de
voeding. Meestal bereidt een opstapper de maaltijd onder
leiding van Mark, maar op dit traject hebben we een vaste
zeun. De zeun is een collega van de ketelbink van de Edam,
die oude schuit. Naast de koffie zorgt hij ook voor het eten.
We vangen een dorade en de zeun maakt er een mooi
gerecht van.
Om de haverklap klinkt de kreet “sealife”! Zo komen twee
walvissen op tegenkoers langs. Halverwege de oversteek
blijken er maar twee man eerder per zeil de oceaan
overgestoken te zijn. De neef van Neptunus, Aquarius
Atlantico komt aan boord om de novicen te dopen. Ik heb
me daartoe uitgerust met baard en scepter. Voor de mannen
worden toegelaten tot de westelijke oceaan moet er
gezongen worden. Na enig oefenen komt “Hoor je het ruisen
de golven” er redelijk uit.
De wind valt nu geheel weg. In een nachtelijke wacht doen
we 300 yard in 4 uur. De verkeerde kant op! Ferry trekt
ons terug uit de race en de motor gaat bij. Er mag één leg
afgetrokken worden voor het eindresultaat, dus er is geen
man over boord. Na 3 dagen is er weer wind en zeilen we
weer.
Na zeventien dagen varen komen we aan in Bermuda. Op
de kant wordt ons toegeroepen “welcome to Bermuda”. Het
wordt een groot feest op het eiland, dat deze maand 400
jaar geleden werd ontdekt. We krijgen korting in de winkels
en dat is maar goed want het is er peperduur.
Na een week op het eiland is het goed om weer te varen,
een vast ritme te hebben en colaatjes of sinas te drinken.
Op weg naar de oostkust van de USA. We maken de nieuwe
opstappers weer wegwijs en racen weer.
Dolfijnen dol op muziek
De eerste etappeplaats is Charleston, waar we als derde
aankomen. En na weer een week aan de wal gaan we door.
Langs de Amerikaanse kust in de Golfstroom, die later het
klimaat in West Europa zal bepalen, 4 knopen stroom mee.
Als we afbuigen de Golfstroom uit, naar Boston, is het ‘s
ochtends 31ºC en het water 30º, ‘s middags 19º aan dek en
14º in het water. Truien en dekbedden. Sail Boston mag er
wezen. We werken het hele programma af van ontvangsten,
bij elkaar oplopen en crew parade door de stad. Er wordt
natuurlijk ook volop geshopped. Sportspullen, I-pods en
computers veel goedkoper dan thuis.
Naar Halifax is geen wedstrijdleg, maar een z.g. “cruise in
company”. Rustig varen en uitwisselingen tussen de schepen.

Bootsman René ruilt met stuurman
Gijs van de Tecla. Onderweg wordt de
theorie uitgetest dat dolfijnen dol zijn
op muziek van Shakira. Luidsprekers
aan dek en het lijkt er op dat de
dolfijnen echt langer bij ons blijven.
De twee schepen ontmoeten elkaar
na drie dagen varen weer in een baai
voor anker. In Halifax worden we door
de Nederlandse consul uitgenodigd
voor de lunch. Je bestelt de kreeft per
gewicht.
De laatste leg gaat weer terug naar
Europa. Maar eerst een heel stuk naar
het zuiden zegt de wedstrijdleiding,
want er zijn ijsbergen gesignaleerd.
Dan pikken we een depressie op de
oceaan en blijven dagen lang in haar
spoor. Harde wind, hoge golven maar
we varen fantastisch. Surfend van een
enorme golf vestigen we een nieuw
snelheidsrecord, 16 knopen. De Jolie
Brise uit Engeland verspeelt de top van
haar mast, maar blijft in de race. Het
is hard werken. Na 22 dagen klinkt de
kreet “land in zicht” en kruisen we de
finish bij Ierland.
De hele vloot verzamelt zich in Belfast.
Het is het grootste feest in jaren. Er
komen in 4 dagen 800 000 mensen
langs de kade waar we liggen. Dat is
de helft van alle inwoners van Noord
Ierland. We geven een feest aan boord
waar zowat de hele bemanning van de
vloot komt. De volgende dag meten we
dat het schip 25 cm dieper dan normaal
lag.
Na de traditionele crew parade door
de stad volgt de prijsuitreiking: Tecla
is de overall winnaar. Niet slecht
voor een haringlogger uit 1915.
Wij worden tweede in onze klasse.
Maar de allerbelangrijkste prijs, the
International Friendship Trophy, voor
het schip dat naar de mening van alle
deelnemende schepen het meeste
gedaan heeft voor de onderlinge
contacten en vriendschap, gaat naar Hr
Ms Urania!
We vieren dat nog lang samen met de
Noord Ieren.
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Met dank aan Leon Algra

Mein Vader vos ein Dutchman…
De matroos van de oude zeilvaart
was verzot op ‘vreemde tale’, maar als
hij probeerde om ze ook werkelijk te
spreken, kwam er niet veel van terecht.
Dit liedje is een poging om Hollands,
of eigenlijk de Duitse taal te speken
en het effect is zeker grappig. Met een
‘Dutchman’ bedoelde de stoere zeeman
ieder lid van het Germaanse ras,
behalve een Hollander!! Die noemde
hij ‘Holland Dutch’. ‘Squarehead’ was
de verzamelnaam voor alle Duitsers,
Scandinaviërs en zeelieden uit de Lage
Landen.
Mein Vader vos ein Dutchman. Mit
mein yaw, yaw, yaw!
Mein Vader vos ein Dutchman. Mit
mein yaw, yaw, yaw!
Mein Vader vos ein Dutchman. Und
mein Mutter vos ein Prussian.
Mit mein yaw, yaw, yaw.
Ich spoke ein funny lingo,
Ich spoke ein funny lingo,
Gott for dommey, Oby Yingo!
Mit mein niggerum, buggerum,
stinkum,
Vell, ve’ll climb upon der steeples,
Und ve’ll spot down on de peoples.
Und der polis-man, fireman,
steepleman,
Dey all climbs upon de steeple,
Und dey laugh do all the peoples.
Oh, ven I vos ein sailor,
Vell vet rink up all der whiskey,
Und it makes us feel damn frisky.
Ve did all the bawdy houses,
Und ve hitchum up de trousers,
Und ve catchum all der louses.
Ve chase all der bretty frauleins,
Und ve chase ‘em und ve tease ‘em,
Und ve catch ‘em und ve kees ‘em…
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De afgelopen jaren heeft Jack Vlieland voor iedere Scheepspost
een bijdrage geleverd in de vorm van een leuk geschreven
verslag van zijn bootreizen door Frankrijk. Deze tochten, via
honderden sluizen, snelstromende rivieren en door donkere
tunnels, heeft zelfs een boek opgeleverd: ‘(K)Anker Los’: Over
varen in Frankrijk en ziekteproces. Op de gelijknamige site vind
je meer informatie over deze uitgave.
In dit -vooralsnog- laatste verslag in de Scheepspost spelen
niet alleen Jack zelf, maar ook andere koorleden een rol. Lees
hier de huiveringwekkende avonturen van het illustere drietal
Jack, Gijs en Thijs!

TOUR DE FRANCE 2009
Jack Vlieland

De “FLYlÂN” ligt in Roanne, de winterhaven, ongeveer zeventig
kilometer ten westen van Lyon. Maar tussen Roanne en Lyon
ligt een heuvelrug en zodoende moet ik tien dagen varen om
in Lyon te komen. Maar ik hoef helemaal niet naar Lyon. We,
dat zijn Thijs Breet en Gijs Geertzen, gaan naar de werf varen
in het Zuidelijk deel van Bourgondië, ongeveer 80 kilometer
ten Oosten van Nevers.
Om daar te komen, moeten we eerst het kanaal van Roanne
naar Digoin uitvaren. Een kilometer of vijftig. Op zich niets
bijzonders, ware het niet dat we al eerder een poging
hadden gedaan om naar de werf te varen in het voorjaar.
René Lignac zou toen ook meegaan. Een paar dagen voor het
vertrek belde ik naar de werf om te vertellen dat we er aan
kwamen. Toen kreeg ik te horen dat er problemen waren in
het kanaal bij Roanne. Ik belde naar de havenmeester en die
vertelde mij dat er een dijk was doorgebroken in het kanaal
en dat al het water in het pand tussen twee sluizen in de
Loire was gelopen. Inderdaad dezelfde Loire van de jeune
matelot; “Dans la Loire est tombe l’ eau d’or”
.
Franse slag
Onderweg hebben we met verbazing gekeken naar de
reparatie van de dijk. Helemaal gerepareerd volgens de Franse
slag. Het leek wel of er gewoon aan weerszijden een hoop
zand was gestort. Geen beschoeiing aanwezig. Telkens als er
een schip langs vaart kalft er weer wat zand weg. En daar
was men acht weken mee bezig geweest! In die tijd bouwen
we in Nederland bijna een Afsluitdijk, zei ik chauvinistisch.
Aan het einde van het kanaal bij Digoin gaan we bakboord
uit naar Decize. In Decize is de enige mogelijkheid om op
de Loire te varen. En dat doen we ook. Het is er erg ondiep.
De vaarkaart geeft aan dat er betonning ligt. Die lag er
ook in 2006, maar nu niet meer. De Flylân steekt maar 85
centimeter en we meren probleemloos af aan de rand van
het historisch centrum van Decize en ontmoeten daar een

bijzonder stel.Hij is een Engelsman en zij is Française. Samen
hebben ze een stoombootje van pakweg vier meter. De
brandstof verzamelen ze onderweg. Met zaag en plunjezak
gaat hij op zoek naar dode droge takken en stammetjes. Het
lukt altijd, anders hadden ze geen honderden kilometers al
afgelegd over de Frans kanalen. Er worden heel wat verhalen
uitgewisseld die avond en uiteraard wordt er gezongen.
Het bootje is zo klein en laag, dat ze liggend hun kleren
moeten aan- en uitrekken. Vernuftig is het systeem van de
ophanging van de stootwilletjes. Eén trekje aan het koord
en alle stootwilletjes gaan omlaag of omhoog. De volgende
morgen duurt het een uur om de ketel op stoom te krijgen,
maar daarna vaart het bootje nagenoeg geruisloos weg als
een naaimachine. De stoomfluit groet ons menigmaal. Wij
blijven nog even in Decize en brengen één auto alvast naar
de werf. Bij de terugkomst zijn we getuige van een historisch
jachttafereel dat aan de overkant van onze aanlegplaats
wordt opgevoerd met veel hoorngeschal, paarden, honden
en jagers.
Veelwuiverij
We vertrekken in de loop van de middag en passeren een
camping aan de Loire waar mensen vriendelijk naar ons
wuiven en roepen. Plotseling hoor ik een schurend geluid
en liggen we stil en vast. Dat verklaart de veelwuiverij van
de campinggasten. Ik voer met matige snelheid op de bank
en zet nu het schip in zijn achteruit en we komen los. De
vriendelijke gasten gebaren dat we dichter onder de oever
moeten varen. Iets wat je normaal gesproken vermijd. Vanaf
de Loire varen we het Canal du Nivernais op, richting de
werf. Het is prachtig weer en we genieten volop van het
varen en van de kookkunst van Gijs. De werf ligt vlak voor
een tunnelcomplex met aansluitend een sluizentrap van
14 sluizen. We komen op zondag aan en gaan bivak maken
op de nabij gelegen camping aan het meer dat dient als
watertoevoer voor het kanaal.
We slapen vanaf vandaag in tenten: één koepeltent voor Thijs
en een grote De Waardtent van 40 jaar oud voor Gijs en mij.

De werfbaas weet een prima Italiaan in
het nabij gelegen plaatsje Corbigny en
daar maken we de komende dagen veel
gebruik van. Morgen gaat de Flylân uit
het water.
Een grote groene kraan, duidelijk
afkomstig uit het Franse leger, haalt
de Flylân probleemloos uit het water
en het schip wordt op de kant gezet.
Houtblokken en stempels zorgen
ervoor dat alles stabiel staat. Er is een
behoorlijke aangroei, een groene massa
algen van ongeveer één centimeter
dik. Hoe krijgen we dat er af? We
beginnen met de hogedrukspuit. Dat
lukt niet goed, het duurt te lang voor
één cm² schoon is. Dus wordt eerst
met het plamuurmes het meeste
eraf geschraapt en vervolgens verder
bewerkt met de spuit. Thijs en ik
werken aan de kiel en Gijs werkt aan
de romp. Behalve de algen verdwijnen
er ook verflagen van de onderkant
van het schip. De oude coating laat
op sommige plaatsen los. Het is een
natte bedoening, maar de temperatuur
is goed. Het afvalwater loopt het
vaarwater in. Dat is hier in Frankrijk geen
probleem. De zwarte en rode coating
die er af komt blijft op het plateau
liggen. Als het opdroogt vegen we het
op en dat gaat in de container. Gijs staat
op een ladder de zijkant te schuren en
Thijs en ik liggen op onze rug onder
het schip om met schuurmachines en
schrappers de loszittende coating er
verder af te halen. Gedurende de dag
wordt het warm, heel warm. Gijs zorgt
er voor dat hij zoveel mogelijk aan de
schaduwkant aan het werk is. Thijs en
ik liggen onder het schip redelijk koel.
Bijna drie volle dagen zijn we bezig
met de hogedrukspuit, schrappers
en schuurmachines. Dan wordt het
tijd om te plamuren en de eerste
zwarte laag coating aan te brengen.
De verfrollers gaan niet lang mee. Ze
lossen langzaam op in de coating. Ik
wist dat van de vorige keer, dus ik had
er 10 meegenomen. Bij de volgende
laag zijn we overgestapt op vilten
rollers in plaats van schuimrollers.
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Dat ging veel beter. Gijs plamuurt en
schuurt en plamuurt en schuurt. Hij
is uiterst tevreden over de kwaliteit
van de plamuur. Het schip ziet er als
een kleurenpalet, blauw met overal
plamuur en schuurvlekken. Het wordt
tijd om met het leukste werk te
beginnen, het aflakken. Thijs beplakt
het hele schip met schilderstape. Een
heel karwei dat hij met wiskundige
precisie volbrengt. De stelling van
Pythagoras om de hoeken exact af te
plakken, maakt deel uit van het proces.
Ook integreren en differentiëren wordt
veelvuldig toegepast. Ondertussen
zingen we shanties, gekielhaald onder
het schip of schilderend in het staand
want in de vorm van een ladder. Roll
Alabama roll: “it was in twenty hundred
and zero nine, roll Flylân, roll. This ship
her painting has begon “. Ook het lied
“In South Australia” was een topper op
de werf, vooral voor de Australiërs die
daar een paar dagen met hun schip
lagen.
Intieme contacten
Het was warm, soms te warm. Een
siësta tussen de middag onder de
boom op het grasveld, maakte deel
uit van het harde werken. Het in de
morgen vers gehaalde stokbrood, de
Franse kaas, de saucisson sec, de koele
witte wijn en het onvermijdelijke tukje
in de schaduw van de plataan, maakte
het leven aangenaam. ‘s Avonds tegen
achten een tafeltje bij de voortreffelijke
plaatselijke Italiaan op het terras. Dat
maakt het harde werken acceptabel.
Het schip ziet er van afstand al verzorgd
uit. Eén laag blauw is al op de romp
aangebracht, de onderkant is zwart
van de coating. We hebben nog vrijdag,
zaterdag, zondag en maandag tot
vier uur. Het wordt overdag snikheet,
te heet om te verven. We beginnen
daarom ‘s morgen om zeven uur met
het schilderen van de kant die in de
vroege ochtendzon ligt. Dat kan tot
tien uur. Dan wordt er verhuisd naar
de schaduwkant. In de loop van de
16

middag kan er aan de romp niet goed meer worden gewerkt.
Vrijdagmiddag ga ik de anodes vervangen. Een anode zorgt
ervoor dat de conditie van het staal niet wordt aangetast
door het spanningsverschil tussen water en schip. Als je
niets zou doen, dan ontstaat er spontaan putcorrosie op het
staal en op den duur wordt het schip langzaam opgevreten
door de elektrolytische werking. Een anode is gemaakt
van zink, magnesium of aluminium en zorgt ervoor dat de
putcorrosie niet plaatsvindt op het schip maar op de anode.
Een anode is daarom van een lagere kwaliteit gemaakt dan
staal. Voor zoet water wordt magnesium gebruikt, voor zout
water zink en bij wisselende maritieme ( en dus niet intieme)
contacten: aluminium. Deze anodes worden de offeranodes
genoemd en zijn binnen een aantal seizoenen bijna geheel
weg.
Ik draai de bouten los van twee anodes die vastzit aan de
kielbalk. De andere twee zitten gelast. De werfbaas die kwam
kijken leent mij zijn slijptol. Ik heb er ook één aan boord,
maar deze is gebruiksklaar. Ik slijp er één af en bij de tweede
slaat de machine vast en slaat terug. Ik maak de machine los
en het motortje loopt weer en slijp het laatste stukje door.
Als ik opsta zit mijn rechterhand onder het bloed. Bloed
op mijn zwarte, vuile handen van de coating. De slijpschijf,
waarvan de beveiligingskop was verwijderd, heeft mijn
wijsvinger geraakt en het bloed is niet te stelpen. Thijs en ik
stappen in de auto naar Corbigny waar volgens de TomTom
een huisarts is. Het loopt tegen zessen als ik daar aankom.
De schoonmaakster zegt dat de arts niet meer helpt. De
laatste patiënt is net weg. Wat ik allemaal in het Frans heb
gezegd weet ik niet meer, maar het resultaat is dat zij bij de
arts naar binnengaat en terugkomt met de mededeling dat
ik toch nog wordt geholpen. De arts bekijkt de vinger, laat
me wat oefeningen doen en zegt dat waarschijnlijk het bot
niet geraakt is. Er is wel een adertje geraakt dat telkens een
golfje bloed naar buiten perst. Hechten zou hij wel kunnen,
maar hij heeft geen tetanusinjectie in huis.

Gijs en onbekende vrouw
Dat wordt dus de “urgence”van het hospitaal in Clamecy
en dat ligt 50 kilometer verder. We bellen Gijs, maar die
neemt niet op. Dat komt meer voor bij Gijs. We spreken een
boodschap in en bellen de werf met het verzoek om Gijs
te informeren en rijden ondertussen naar Clamecy. Bij de
Urgence wordt ik in een apart kamertje gelegd, de nodige
formulieren moeten worden ingevuld en ik moet een half
uur lang mijn handen wassen om te proberen ze wat schoner
te krijgen. Allerlei mensen komen binnen en gaan weer weg.
Daar is de chirurg. Er wordt gespoten, verdoofd, gehecht en
hij vertelt dat ik erg veel geluk heb gehad. Dat vind ik zelf ook.
Om half tien vertrekken we uit het ziekenhuis, rijden langs de
apotheek om een zak met medicijnen en verbandmiddelen
te halen en rijden naar Corbigny om bij de Italiaan lasagne
te halen.
Als we in het donker de camping oprijden, dan treffen we
voor de tent Gijs aan in gesprek met een voor ons onbekende
vrouw. We vertellen wat er allemaal gebeurd is en we
vragen Gijs waarom hij zijn mobiel niet had aanstaan. Nu

bleek dat zijn mobiel in zijn rugzak zat,
samen met zijn portemonnee, en die
lag in de auto. Gijs was dus ongerust
en hij had honger gekregen, maar
had geen geld bij zich. Toen was daar
plotseling een vrouw die bij de reeds
gesloten toegangsboom stond met
een auto en die wilde kamperen. Gijs
opende de boom en kreeg er geld voor
om eten te gaan kopen bij de vlakbij
gelegen friteskraam aan het meer. Bij
aankomst bleek deze gesloten en hij
keerde met lege maag terug. Gelukkig
stond er nog wel een fles wijn in onze
tent. De nieuwe kampeergast bleek
al gauw een vrouw te zijn met een
naïeve, goedgelovige inslag. Zij had
een erfenisje gehad en wilde een huis
kopen en had op internet iets leuks
gezien en was er alleen op af gestapt.
De desbetreffende huiseigenaar wist
haar te overtuigen dat ze een lot
uit de loterij had. Maar dan wel een
Franse loterij. Zij had niemand verder
geraadpleegd en was stellig van plan
om morgen te beslissen. We hebben dat
haar afgeraden en geadviseerd om een
makelaar in te schakelen. Ondertussen
smulden we van de lasagne en
de wijnen. De vrouw had ook veel
antroposofische en macrobiotische
eigenschappen. Uiteraard hebben
we wat zeemansliederen gezongen.
Op haar beurt wilde ze voor ons
een Israëlisch slaapliedje zingen en
vervolgens een lied over de Rhône.
Het refrein weet ik nog: De Rhône is
een wilde rivier. Maar dát wist ik al
uit ervaring. Nadat de zangeres naar
haar tent terug was gegaan hebben
we gedrieën achterovergeleund naar
de vallende sterren gekeken. Zoals
bekend, mag je dan een wens doen.
We vertelden aan elkaar wat die wens
was: unaniem hadden we gewenst
om in 2010 weer een heerlijke tocht te
mogen maken met hier en daar wat
onderhoudsmomenten.
Wat een bemanning!
Het verven met mijn verbonden hand
leek me onmogelijk, maar toch lukte
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het. Ingepakt in plastic en af en toe
wisselend met de linker lukte het
toch om samen met Thijs de rode
coating aan te brengen. Gijs verfde er
rustig op los, het werd steeds mooier.
Maandag moest de strepen nog
worden aangebracht, met het handje.
Na een week kwam ik er achter dat ik
een opvouwbare ladder in het ruim
had liggen die je tot stellage kon
uitvouwen. Dat was wel gemakkelijk
om strepen te trekken op de romp. Ik
legde de twee ijzeren plateaus op de

sporten en om te testen ging ik er bovenop staan. Prima. Gijs
ging heerlijk op de stellage staan en Thijs en ik gingen nog
wat klussen onder de boot. Plotseling een gil van Gijs en we
lopen naar de zijkant en daar ligt Gijs op de grond met één
been weggezakt door de stellage en de verf verspreid over
de grond. Gelukkig niets gebroken en wonder boven wonder
geen witte verf op de pas geverfde blauwe romp. Ik had toch
één van de ijzeren plateaus niet goed neergelegd. De Flylân
was op tijd klaar om weer in het water terug te keren. Ik heb
dat niet gezien want ik moest voor controle terug naar het
hospitaal. Bij terugkomst lag het schip schitterend te blinken
en was de werkplaats weer schoon.
Wat een bemanning!

PIET HEIN EN DE ZILVERVLOOT
Robert Scheltens

Het triomfantelijke lied van de Zilvervloot behoort tot de
populairste Nederlandse volksliederen. Tot een aantal jaren
geleden vierden bij schaats- en voetbalwedstrijden de
supporters het succes van hun helden door het refrein te
zingen. Het chauvinisme dat dit lied omgaf wekte bij mij de
indruk dat dit een gebeurtenis was die wij als Nederlanders
belangrijk vonden, maar die in de rest van de wereld
nauwelijks aandacht trok. Enige studie van de historische
context bracht mij achter tot andere gedachten: de
verovering van de Zilvervloot was een belangrijke historische
gebeurtenis die een keerpunt betekende in de Tachtigjarige
Oorlog en bijdroeg aan Spanje’s verval als grote mogendheid.
Om met die context te beginnen: in 1628 bevond de strijd
tussen Nederland en Spanje zich in een impasse. Spanje
was militair niet sterk genoeg om de opstandige republiek
te heroveren, maar Stadhouder Frederik Hendrik ontbrak
het aan de middelen om zich definitief van de Spaanse
dreiging te ontdoen. De zuidflank van de republiek werd
bedreigd door de sterke vestingstad ’s Hertogenbosch die de
Spanjaarden als onneembaar beschouwden en die Maurits
tweemaal vergeefs had aangevallen. Verovering van die stad
stond bovenaan de prioriteitenlijst van Frederik Hendrik.
De republiek was op zee heel sterk dankzij een grote vloot
handels- en oorlogsschepen en bekwame bevelvoerders.
De Staten-Generaal zetten de vloot in tegen Spaanse
steunpunten in Afrika en Amerika in de hoop daarmee de
vijand van haar middelen tot oorlogvoering te beroven.
Hoewel Piet Hein als kapitein en admiraal met succes
Spaanse en Portugese bezittingen veroverde, trok dit
nauwelijks de aandacht van het grote publiek, dat blijkbaar
wel aan dit soort successen gewend was. Waardering kreeg
hij wel van de Staten-Generaal die hem opdracht gaf tot
een expeditie met als inzet de verovering van de Zilvervloot.
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Piet Hein had bij een eerdere expeditie tot zijn grote spijt
die kans gemist, omdat hij te laat versterking kreeg van. Nu
beschikte hij zelf over een vloot die sterk genoeg was en kon
steunen op ervaren kapiteins.
Ervaring als gevangene
Hein bereidde zijn aanval op de vloot zorgvuldig voor.
Dankzij zijn ervaring als gevangene van de Spanjaarden wist
hij hoe de bevelvoering aan boord verliep. Dus wist hij dat de
met zilver beladen galjoenen beschermd werden door een
scherm van snelle schepen die als verkenners en koeriers
fungeerden. Hij slaagde erin enkele van deze schepen te
veroveren, waardoor belangrijke informatie over Hein’s
vlootbewegingen de Spaanse admiraal Juan de Benavides
nooit bereikte.
Zich niet bewust van het nabije gevaar voer de Spaanse vloot
langs de Cubaanse kust, precies waar Hein de vloot wilde
hebben. Bij Matazas Baai zag Juan de Benavides tot zijn
schrik Hein’s vloot
recht op hem af
komen en vluchtte
de baai in de hoop
dat zijn kanonnen
de
vijand
op
afstand zouden
houden. Hein had
daarop gerekend
en viel de Spaanse
schepen aan met
sloepen vol bewapende mannen. Hij wist dat de Spanjaarden
voor zeegevechten op hun kanonnen vertrouwden, maar
geen manschappen hadden voor gevechten op het dek.
Overrompeld door deze tactiek gaf schip na schip zich over.
Hein liet de Spanjaarden ongemoeid, verzamelde alle buit in
9 schepen en vertrok daarmee naar Nederland.
De buit bestond uit 46 ton zilver, wat toen meer waard was
dan goud, en uit 3000 zakken indigo en karmijn, wat toen
zeer kostbare kleurstoffen waren. Het gaf de Republiek een
financiële injectie van ruim 11 miljoen guldens, omgerekend
naar moderne maatstaven:ruim een half miljard Euro.Frederik
Hendrik besefte dat dit hem de kans bood om de slepende
oorlog met Spanje in zijn voordeel te beslissen. Met het geld
van de Zilvervloot financierde hij de zeer dure verovering
van ’s Hertogenbosch. Bovendien zagen de Spanjaarden
zich beroofd van het geld waarmee zij de garnizoenen in
de Zuidelijke Nederlanden moesten onderhouden. Deze
verzwakking van hun militaire positie zou spoedig leiden tot
het verlies van Roermond en Maastricht.
Onthoofd op het marktplein
Voor de Spanjaarden was het verlies van de Zilvervloot
een nationale ramp. Spanje’s militaire en politieke macht

steunde niet op een sterke economie,
maar op de aanvoer van goud en zilver
uit Zuid-Amerika . Hoewel admiraal
Juan de Benavides van hoge komaf
was, kreeg hij de meest vernederende
straf die men kon ondergaan. Hij moest
geboeid en te voet door de straten
van Sevilla lopen, zodat het gepeupel
hem kon bespotten en bespuwen
voordat de beul hem op het marktplein
onthoofdde.
Hein kreeg de roem die hij verdiende,
waarbij hij geen geheim maakte van
zijn ergernis over de lauwe reacties op
zijn eerdere prestaties. Staand op het
bordes van het stadhuis van Leiden
merkte hij op tegen de burgemeester:
Siet hoe het volck nu raest, omdat
[ick] soo grooten schat t’huys
brenghe, [die] daer weijnich voor
hebbe gedaen; ende te voren als ick
der voor hadde ghevochten, ende
verre grooter daden ghedaen als dese,
en heeft men sich naeuwlijcks aen
mij ghekeert.
Lang heeft hij niet op zijn roem kunnen
teren: al een jaar na de verovering van
de Zilvervloot sneuvelde hij in een
gevecht met Duinkerker kapers. Zijn
kapitein Tromp nam het bevel over en
beslechtte de strijd in zijn voordeel. Hij
veroverde alle kaperschepen en hing
de bemanning op. Tromp zou spoedig
naam maken als een van Nederlands
grootste admiraals.
Het lied van de Zilvervloot dateert
van ruim 2 eeuwen na zijn dood. De
tekst is van de hand van J.P. Heije en is
geschreven in 1844. De melodie is van
J.J. Viotta en dateert uit 1856. Viotta
heeft de muziek van meer bekende
volksliederen geschreven, zoals “Zie de
maan schijnt door de bomen” en “Een
karretje op de zandweg reed”. Met “De
Zilvervloot” heeft hij een waardige
bijdrage aan het cultureel erfgoed
geleverd.
Bronnen: Wikipedia en National Geographic
Magazine, july 2001, 85-90
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