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De mensen aan de wal hebben 7eclie
den alti|d als een ras apart, |a, bijna als
een volkomen andere soort be
schouwd Sinds onheugli|ke ti|dcn /ijn
7cclieelen omgeven geweest door een
waas van geheimzinnigheid Fn dat
was ook geen wonder' Door de eeu
wen heen 7i)n ze met de meest won
elerbaarli)kc verhalen thuisgekomen
verhalen over de mensen van Ui Rrea
sail (Hy Brasil) die ogen in hun buik
hadden, de Betoverde Pilanden van de
l o t u s Fters, de kraken m de Miei
Strom, het veelkoppige monster Sc\ ILi
en haar partner Charybdis in de Middel Zee, verhalen over meerminnen.
Sirenen en Lorelei wier geheimzinnig
ge/ang een man kon doen verstenen
Sinds de elagen van de zeeschui
mers
de Noormannen, Saksen, |ut
landers en alles wat daarna nog
kwam-heeft de kloof tussen de mensen aan de wal en de zeelieden zich
zienderogen verbreeel, althans tot aan
onze moderne, gemechaniseerde tijd
Als een |ongcn eenmaal op een schip
had aangemonsterd, onverschillig of
dat nu een Vikingschip, een karveel
van Columbus of een houtsleper uit de
Oostzee was, ver\ reemdde hi| al spoe
dig van zi|n vroegere vrienden aan de
wal Hl) kreeg manieren en gewoontes
die )e alleen op zee aantrof en sprak
ook een heel andere taal dan zi| Tus
sen het dageli|ks leven op zee van de
Angelsaksische uajardinnir en de Ro
maanse marineto was weinig of geen
verschil Al naar gelang het tijdperk
waarin hi| voer, bestond zijn slaap
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plaats uit een strozak, een hangmat ot
een ruwhouten kooi. Op zee voedde
hij zich met gezouten vlees of vis, grot
roggebrood of scheepsbeschuit; allemaal zaken waarin de noodzakelijke
vitaminen die we in groente, melk,
fruit en eieren vinden te enen male
ontbraken. Het gevolg was dan ook
dat hij veel last had van scheurbuik en
andere kwalen die door vitaminegebrek worden veroorzaakt. Het vocht
bezorgde hem reumatiek en aanverwante narigheid, terwijl het doorlopend halen en hieuwen er de oorzaak
van was dat onder deze mensen veel
meer gevallen van hernia-voorkwamen
dan onder welke vergelijkbare groep
aan de wal dan ook. Hoewel sommige
van die kwalen, zoals scheurbuik, in
latere jaren werden uitgebannen, verschilde het leven van een zeeman op
een met salpeter geladen Kaap Hoornvaarder toch niet wezenlijk van dat
van Vasco da Gama's mannen.
Met uitzondering van de weinige, keiharde kerels die over de Poolzeeën
zwierven, beperkte het vaargebied van
de noordelijke zeevaarder zich in
hoofdzaak tot de Noord- en Oostzee.
Zijn collega uit de Middellandse Zee
daarentegen, waagde het om de Zuilen
van Heracles te passeren en ging, aan
de hand van inlichtingen die hij van
aartszwervers als de Basken had gekregen, op zoek naar nieuwe gebieden ten
zuiden en westen van Europa. De zeeman uit het noorden navigeerde op de
gis, met de loodlijn en op het zicht. De
portolanos^ de kaarten van zijn rivaal uit
het Middellandse Zeegebied, achtte hij
beneden zijn waardigheid. 'Schapevellen,' noemde hij die spottend. Maar in
de vijftiende en zestiende eeuw kwamen de schepen voor de grote vaart
van de Genuezen, Venetianen, Catalanen en Portugezen in gebruik en werden er betere hulpmiddelen voor de
navigatie ontwikkeld. Dit laatste
voornamelijk door Joden die zich op
Majorca hadden gevestigd na uit
Alexandrië te zijn verdreven. De Por-

tugese en Spaanse karvelen zochten
zich een weg naar de Azoren, langs de
met riffen bezaaide westkust van Guinee, naar de Bahama's en rond de
Kaap der Stormen. In de vijftiende en
zestiende eeuw overtroefden de schepen van Portugal en Catalohië die van
alle andere Europese landen. Maar
toen namen de Hollanders het over. In
die wedloop om de macht op zee in
handen te krijgen, begonnen de Hollandse schepen al heel vroeg aan de
walvisvaart vanaf Spitsbergen (toen
nog (^ost-Groenland genaamd) en
vestigden hun hoofdkwartier op een

plaats die ze Smeerenburg noemden.
Van hieruit zochten ook zij naar een
soort 'Sesam open U', een doorgang
naar het Oosten die door iedere Europese zeevarende natie naarstig werd
gezocht.
Na de kog^ie, het schip van de Hanzesteden met zijn enkele mast, kwamen
de hoog opgebouwde kraken en de
slanke karvelen van de Middellandse
Zee, de ui-vormige fluiten uit Hoorn,
terwijl zowel de Latijnse als de Engelse zeevaarders het galjoen gebruikten
om hun ontdekkingsreizen steeds verder uit te breiden. Het voor de grote
vaart bestemde schip maakte een ontwikkeling door die gekenmerkt werd
door een aantal belangrijke hoogtepunten. Het hoog opgebouwde en rijk
versierde achterschip werd lager en inplaats van één gebruikte men nu drie
masten. Het onderwaterschip kreeg
een andere vorm en had nu, zoals de

Twee voorbeelden van :(eecartograJie uit de ^estiende eeuw. ^Zeemonsters 'van de Noordzee''
(links), rtiet rechts Noorwegen en IJsland helemaal bovenaan. Verder een door.een Portugese

cartograaf getekende kjiart van de Middellandse
Zee (rechts) die in i)6^ in Venetië werd uitgegeven. Het was een van de eerste ^eekaarten
waarbij men het procédé'van de kopergravure had

Fngtlse scheepsbouwer Mattew Baker
het uitdrukte 'de kop van een kabel
)auw en de staart van een makreel'
Boven het enkele zeil kwamen er aan
elke mast mars en bramzeilen en er
kwamen zeilen op de boegspriet De
driehoekige stagzeilen kwamen in ge
bruik als tegenwicht voor het bezaan
zeil Door de uitvinding van de Ja
cobsstaf, het Daviskwadrant, zeeastro
labium en de octant werd het oude
kwadrant verdrongen Dit laatste had
ook nooit bevredigende resultaten op
geleverd omdat het met een schietlood
werkte, waardoor het op een stampend en slingerend schip onmogelijk
was een enigszins betrouwbare hoogte
te nemen Er werden ook betere zee
kaarten ontwikkeld die in de plaats
kwamen van de oude I atijnse portola
nos Belangrijk waren vooral de zeeatlassen van de Hollander I ucas Jans
zoon Waghenaer (tot in de i8c eeuw

v l o o t ' {llo^v.ine, round iht flat)

bleef in de Fngelse taal het woord wai^
goner in gebruik voor een zee atlas) en
de Franse routiers Een heel grote stap
voorwaarts was de overgang van de
magneetsteen {leidarUein of letd'tteen)
naar het kompas met een kompasroos,
een uitvinding die in Amalfi, Italië,
zou zi|n gedaan (Historisch met |uist
Vert)
Mocht dit alles het werk van de zee
vaarder dan al helpen, er bleven toch
nog veel kwade zaken over De zeewet
van het oude Rhodos en de Rola
crOleron waren opgenomen in het
Black Book of Admiralty en dit stond
het afranselen, het 'afranselen langs de

^x

^ViW_
toei^epiisl en men is dit lot ver in de twintit^sie
eeuti ook bleien doen De iravure nas troot en
tuiiiraal i^inon^ om op ^K hnukhiufi li ^i/n

alsmede

het kielhalen nog steeds toe Drinkwa
ter werd in vaten en houten tanks mee
gevoerd en als men lang op zee zat,
werden dit ware broeinesten voor allerlei ziektekiemen die 'scheepskoorts'
(tyfus) en andere kwaadaardige, be
smetteli|ke ziekten veroorzaakten In
dt zestiende en zeventiende eeuw
voeren zowel de ontdekkingsieizigers
als de handelsschepen in \ lootverband
wegens het gevaar van zeerovers en
kapers Werd een schip eenmaal door
/ o ' n besmettelijke ziekte getroffen,
dan verspreidde deze zich al spoeelig
over de hele vloot Zo kon het gebcu
ren dat de vloot van de Fransman Du
bois de la Motte in 1757 na een reis
naar ( anada Brest binnenliep met 6000
tyfusgevallen aan boord van zijn sche
pen In minder dan geen tijd ver
spreidde de ziekte zich ook onder de
bevolking aan de wal In 1741 verloor
de Engelsman Anson tachtig man
door scheurbuik tijdens een reis naar
de Stille Zuid/ee
Met uitzondering van kustvaartuigen
waren alle koopvaarders tot de tanden
gewapend en iedere zeeman was een ge
trainde vechtersbaas D e l ngelse(i6oi)
en
Hollandse
(Jost Indievaarders
(1602) waren dan wel de eerste handels
schepen voor de grote vaart, maar ze
w iren /waar bewapend voeren in kon
vooi en de bemannmg was in marinestijl
opgeleid Na de verdwijning van deze
schepen de Franse Oost Indievaar
ders werden in 1770 onderdeel van de
Franse marine, terwijl de Hollandse en
Fngelse na 1832 geleidelijk hun bete
kennis \ e rl oren-verschenen er alleen
varende, minder zwaar bewapende
koopvaarders op de oeeaanroutes De
periode van het begin van de /even
tiende tot het midden van de achttien
de eeuw heeft men wel de Eeuw van
het Avontuur genoemd Het was de
tijd van de vrijbuiters, boekaniers en
piraten, van kapers en amateurzeelieden Al bekerend of plunderend zwierven ze over de aardbol, op zoek naar

zieltjes, goud of nieuwe handclsgebieden. En de cartografie was het geheime wapen. De Hollanders waakten op
straffe des doods over hun routes naar
Oost-lndië, de Portugezen dreigden
een ieder die de inhoud van hun kaarten durfde te verraden met marteling
en de Fransman Bougainville weigerde botweg de juiste positie van het pas
ontdekte eiland Tahiti op te geven.
Wat weten we nu eigenlijk van de zeemansliedjes uit die periode van onze
geschiedenis, zo van de vijftiende tot
de achttiende eeuw? Als we er de boeken op nazoekcn, komen we in een
manuscript uit de tijd van de Engelse
koning Hendrik de Zesde (1421-1471)
voor het eerst iets tegen over matrozen die bij hun werk zongen. Deze ballade, die waarschijnlijk de oudste in
Europa is, gaat over een schip met pelgrims dat van Sandwyche, Wynchelsee
en Bristow (Bristol) onderweg is naar
het graf van de Heilige Jacobus in
Santiago de Compostella, Spanje. Belangstellenden kunnen de volledige
tekst vinden in The Burly Naval Ballads of Ungland in de bibliotheek van
Trinity College in Cambridge. In het
typische Engels uit de tijd van Chaucer beschrijft deze ballade de dag van
vertrek, de verblijven die de pelgrims
krijgen toegewezen, het voedsel, de
zeeziekte, een beschrijving van de
schipp-hlaford (kapitein) en zijn bemanning en de commando's die worden
gegeven bij het hieuwen van het anker
en het zetten van de zeilen. Ook wordt
hier voor de eerste keer melding gemaakt van een woeste kreet, de 'hitch'
die zeelieden vanaf de vroegste tijden
hebben gebruikt als ze een lijn door
moesten halen.
In het werk van een pater Dominicaan, Felix Fabri uit Ulm, Duitsland,
die in 1493 aan boord van een Venetiaanse galei naar Palestina voer,
wordt voor het eerst gesproken over
gezang bij het doorhalen van het lopend tuig. Later zijn de zeelieden dit
'shantying' gaan noemen. Ook noemt

doorhalen van de voortros en drie
haallied/es die gezongen werden bij het
hijsen van de onderra. Afgezien van
het voorwereldlijke taalgebruik, lijken
ze stuk voor stuk verdraaid veel op de
liedjes die de zeelui in mijn tijd zon_

hij hier al een voorzanger, de latere
'Shantyman'. Shantymen worden omschreven als: 'Zeelieden die tijdens het
werk zingen. (Er is) een beurtzang tussen de man die de orders uitzingt en de
rest die antwoordt.' De oudste bron
waarin we een aantal liederen, weliswaar zonder melodie, tegenkomen die
op zee werden gezongen, is The Complaynt oj Scotland van Barbour (1549).
Hij
beschrijft
twee
ankerliedjes
(gangspilliedjes), een shanty voor het

gen!
Tussen 1550 en begin 1800 lijken zowel de F'.ngelse als de shanties van andere Europese zeelieden volledig van
het toneel verdwenen te zijn. In zijn
Admiral of The Ocean Sea (1942) noemt
Samuel E. Morison echter een oude
Spaanse shanty die aan boord van Columbus' schepen werd gezongen. In
zijn Tuciados (i 572) vertelt Luiz de Camöes ons dat het aan boord van de
schepen van Vasco da Gama gebruikelijk was dat de matrozen 'liedjes en
canons zongen om het werk te verlichten' zoals bij het ankerhicuwen en zeilen zetten.
In A Voyage to New Guinea (1775)
schrijft een zekere meneer Forrest dat
'the Moors in what is called country
ships in East India, have also their
cheering songs at work in hoisting or
in their boats a rowing.' Deze country
ships werden in India en Birma gebouwd voor de vaart op de Indische
Oceaan en hadden vaak Engelse officieren aan boord terwijl de bemanning
uit laskaren bestond. Het feit dat deze
liedjes 'cheering songs' werden genoemd, toont aan dat de voertaal op
deze schepen Engels of een mengsel
van Anglo-Hindostani geweest moet
zijn. Voorts is het de enige aanwijzing
dat er in de achttiende eeuw shanties
met een Engelse tekst werden gezongen. In de Eeuw van het Avontuur
was Hollands de voertaal van de noordelijke en Spaans die van de zuidelijke
zeelieden, maar vanaf de achttiende
eeuw kregen de zeilschepen zulke gemengde bemanningen dat alle orders
in het Engels of in Pidgin-Engels werden gegeven. Als reden voor het verdwijnen van de shanty op de Engelse
schepen in de zeventiende en achttiende eeuw wordt gewoonlijk het

ronselen (pressganging) van koopvaardijmensen voor de 'King's Navee'
genoemd. Door dit
gedwongen
dienstnemen bij de marine moesten de
koopvaardi)schepen door buitenlanders worden bemand die, voor zover
wij weten, het shantying niet kenden.
Ook IS het met uitgesloten dat het
shantying uitstierf als gevolg van kleine schepen met grote bemanningen.
Tegen de negentiende eeuw werd de
stelregel juist 'Grote schepen, kleine
bemanningen', waardoor de shantyman zijn gewicht in goud waard werd.
Bij de marine daarentegen werden alle
werkzaamheden met veel mensen, precies op tijd en op commando of met

zongen. De tegenwoordige folkclubs
hebben de neiging om de beste van
deze 'gedichten' - want dat zi]n het
tenslotte - weer tevoorschijn te halen
en ze op de muziek van andere volksliedjes te zetten, maar daarmee beb-

het bootsmansfluitje gedaan. Zingen
bij het werk was taboe. Zelfs de liedjes
die de zeeman in die allervroegste tijden in zijn vrije uren gezongen moet
hebben, zijn moeilijk te achterhalen.
In iedere grote bibliotheek zijn wel
stoffige folianten te vinden met zogenaamde zeemansliedjes, meestal zonder melodie, maar over het algemeen
/.i]n deze gemaakt door doodgewone
balladendichters aan de wal en werden
/e zelden of nooit door zeelieden ge-

ben we nog altijd geen liedjes zoals die
in een taveerne van een achttiendeeeuwse havenstad door wijnpimpelende maten werden geblèrd.
Bi] onderzoek bli)ken de Duitse en
Hollandse zeemansliedjes uit de zeventiende en achttiende eeuw de loop der
tijden niet te hebben overleefd. De
Zweedse hebben het er echter een stuk
beter afgebracht. Hier volgen een aantal titels uit de achttiende eeuw: 'Flickorna 1 Rotterdam,' 'Har Blaser Nord-

ost,' 'Da Vi Kommer ut i en Svarter
Natt,' 'Bramravisan,' en ' K o m med
JuUen, kom Gesvint!' Fxn variant op
het eerste lied)e zou door Pucini in zijn
opera Marton Lescaut zijn gebruikt.
Ook de Fransen kunnen nog wel met
een aantal liedjes uit de dagen van Lodewijk de Dertiende (1601-1645), Lodewi)k de Veertiende (1638-1715) en
uit de achttiende eeuw op de proppen
komen: 'Chansons pour Passer Ie
Temps,' 'Les Filles de Camaret,' 'Sur
les Bords de la Loire,' 'La Fille de Sables,' en 'La Corsairienne' (een roeiersliedje).
F n tenslotte zi|n hier dan nog een aantal echte, achttiende-eeuwse (of zelfs

nog oudere) F.ngelse zeemansliedjes:
'The Dolphin,' 'The C^^oasts of Barbaree,' 'Captain Ward,' 'The New York
Trader,' 'The Golden Vanitee,' 'Bold
Benhow,' 'The Lowlands of Holland,'
'Cartagena,' 'The Nightingale,' 'The
Old Ramillies,' 'Jack Tar,' en 'On
Board a Man-o'-War.'
Na deze korte inleiding gaan we dan
over tot de bloeiti|d van het zeemanslied en de shanty, de negentiende
eeuw.
11

Deens matroos iie^iti^ mei hel op
pellen run een rlag. Om touw Ie
sparen, hepen de riaiijielifnen
maar lol aan tie bram^ahntl, en
niel lol aan dek.
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Toen de Napoleontische Oorlogen afgelopen waren en het effect van de Industriële Revolutie steeds duidelijker
merkbaar werd, verlangde men in Europa zowel als in Amerika vooral naar
snelheid; reden waarom de kooplieden
en industriëlen de scheepsbouwers en
reders aanspoorden om snellere schepen te leveren. De tijd van de dikbuikige Oost-Indiëvaarder met zijn stompe kop was voorbij; de kapiteins
moesten hun uit de tijd geraakte manier om met een schip om te gaan afleren en zich aanpassen aan een nieuw
soort zeemanschap. In de jaren vijftig was de tijd van 'doordouwen' en
'wat ze niet kan dragen moet ze dan
maar slepen' aangebroken.
De bij de romanschrijvers zo geliefde
zeelieden van vroeger waren, om met
Captain A. H. Clark te spreken: 'ruwe, vulgaire, onverschillige lieden, de
mond vol met dreigende vloeken en
omringd door de onaangename geur
van goedkope
rum
en
slechte
tabak.. .goede matrozen...maar met
beperkte verstandelijke vermogens en
een ambitie die niet verder ging dan
een gisbestek, de teerpot en de
marlspijker.. .de behoefte om zich verder in de navigatie te bekwamen, misten ze te enen male.' De overgang naar
het nieuwe tijdperk kostte klaarblijkelijk enige tijd. Mijlpalen in deze ontwikkeling waren de opheffing van zowel de Kngelse als de Hollandse Oostindische Compagnie die in 1852 be-

gon, waardoor ook schepen van andere rederijen zich met de handel op Indië en China konden gaan bezighouden; de oprichting van Lloyd's Registry of Shipping in 1834 waardoor een
behoorlijk periodiek onderzoek en
classificatie van koopvaardijschepen
mogelijk werd en de uiteindelijke intrekking van de Akte van Navigatie in
1849.
In 1818 begon de in lied en legende zo
vermaarde Blackball Line met haar
snelle schepen een tweemaandelijkse
dienst tussen New York en Liverpool,
iets wat nog nooit eerder was vertoond. Al spoedig werden ze gevolgd
door
de
schepen
van
andere
pakketfirma's zoals Swallowtail, Dramatic, Black Cross en de Red Star Line.
Direct na de Oost-Indiëvaarders kwamen de zogenaamde Blackwall fregatten van Green, WigramenDunbar, maar
de gewoonte om 's avonds masten en
ra's neer te nemen om 'snug for the
night' te zijn, veilig voor plotseling opkomend slecht weer, namen ze niet
over. Ook zij hielden zich bezig met de
vaart op het Verre Oosten, maar werden in het laatst van de jaren veertig en het begin van de jaren vijftig
verdrongen door de pas in de vaart
gekomen clippers. Men is het er in het
algemeen wel over eens dat het Amerikaanse schip Rainbow in 1845 <^c eerste
echte clipper was. Door de goldrush in
Californië in 1848 werd de behoefte
aan snelheid nog groter en al spoedig

Opperhanf^iil
oj Royal

bol enhi am\eil

onderbramxeil

hovenmars'^eil

ondirmars^ett

grootzeil

Dek
\
Mai ,^t,l

\ \
Bra^i^eil

Royal

joegen er snelle Amerikaanse clippers
rond Kaap Hoorn, op weg naar Frisco. Andere Amerikaanse clippers werden op de theeroute naar Chma mgezet, al spoedig gevolgd door snelle
Engelse composiet clippers. Bij compositiebouw gebruikt men stalen spanten, maar een houten huid. De Amenkanen bouwden hun clippers helemaal
van hout. Deze schepen voerden
'flying kites', scheizeilen, moonsails
(klapmutsen), lijzeilen (tussen en naast
de normale zeilen gespannen), Jimmie
Greens (onder de boegspriet, net als
de 'blinde'), broodwinners (achter de
bezaan), save-alls (tussen het onderlijk
van het ene vierkante zeil en het bovenlijk van het volgende) en water
sails (buitenboord). Alles draaide om
concurrentie en een schip werd dan
ook helemaal ontworpen voor snelheid. Na de opening van het Suez Kanaal (1869) werd het stoomschip de
grote rivaal in de vaart op de Oost.
Een groot aantal theeclippers verdween uit de vaart op China en zocht
emplooi in Australië. Daar moesten
emigranten heen, terwijl er wol en
goud als retourlading was.
Bij het werk zong de zeeman een shanty en in zijn vrije tijd t&n f orebitter. Beide zijn ze omstreeks 1830 ontstaan,
hoewel sommige forebitters nog ouder zijn. Al zijn de shanties dan, voor
zover bekend, tussen 1830 en i860
ontstaan, toch werden ze in die ti|d

Na iSjo verouderden de dikhiiikige, stompkoppiee Oost-lndiei'tuirderf, omdat er een steedspo-
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niet zoveel gezongen als in het laatste
deel van de negentiende eeuw, wat
waarschijnlijk een gevolg is van de
grote bemanningen die veel pakket- en
clipperschepen toen nog aan boord
hadden. De schepen uit de jaren zeventig, tachtig en negentig waren voor
het merendeel van ijzer en het waren
grote schepen. Het waren barken en
viermastbarken die zich bezig hielden
met de graanvaart vanuit San Francisco,
de wol- en tarwevaart uit Australië en de
salpetervaart vanaf de Chileense kust;
schepen van 2000 ton die niet meer dan
dertig man aan boord hadden en soms
zelfs nog minder. Het is dus juist als we
stellen dat de shanty, hoewel tussen
1830 en i860 ontstaan, pas tegen het
eind van de negentiende eeuw algemeen in gebruik kwam.
In de negentiende eeuw kwamen de
jonge zeelieden, zowel voor de koopvaardij als voor de walvisvaart, uit alle
lagen van de bevolking, maar in minder dan geen tijd werden ze omgevormd tot ware zonen van Neptunus.
Er was ook vrijwel geen verschil tussen de zeelieden uit Engeland, Ameri-

ka, Duitsland, Holland, Frankrijk of
de Scandinavische landen. De zee had
op elk van hen zijn stempel gedrukt en
al trok je ze nu ook een domineespak
aan, dan nog wiste je daarmee de kenmerken van de ware zeeman van de
grote vaart niet uit.
In de vorige eeuw en ook in de eerste
jaren van onze eeuw, bestond de
'plunje' van een zeeman, onverschillig
uit welk land hij kwam, uit een trui,
een grof katoenen broek en jasje en
een wollen muts. Hij droeg leren of
rubberen zeelaarzen die hij in de tropen verving door touwslippers. Voeg
hier nog een riem, een mes in een schede en een oliepak aan toe en men heeft
een vrij getrouw beeld van een goedgeklede zeeman uit die dagen. Bootslieden, timmerlieden ('chippys') en
zeilmakers droegen een slappe pet met
een hoge kap en vaak een serge jasje
met een dubbele rij knopen. In de kou
droeg iedereen een dikke jekker. In
zwaar weer kwamen daar de 'soul 'n'
body lashings' nog bij- Deze voorziening bestond uit de riem met het mes,
maar dan over de jas van het oliepak
heen, een kabelgarentje dat vanaf de
voorkant van de riem onder het kruis
door werd gehaald en aan de achterkant weer aan de riem vastgemaakt,
kabelgarens om de onderkant van de
mouwen en net beneden de knieèn, als
een soort 'drollenvanger'. Tenslotte
werd de achterkant van de zuidwester

/(/( iiiiiiii luiiii \inlhtid ki)iim 1 lm en op de
roljiende pati^ina s;^ien we :^e non^ in hun ti^loneti/dy

In de vorige eeuw ^pn men
ff'eii van ilei^e kleinere raartuigen een SC.hllP iiehben
genoemd.

dan nog met een garentje aan de riem
vastgemaakt zodat hij niet kon wegwaaien als ze bovenin zaten. Het geheel was bedoeld om 'lichaam en ziel'
bij elkaar te houden in het slechte weer
rond Kaap Hoorn en de een hielp de
ander met zijn sjorrings, waarna het
kon gebeuren dat ze het in twee maanden niet meer uittrokken. Ze sliepen er
zelfs in. Het onvermijdelijke gevolg
was pekelzweren, mouwvreters aan de
polsen en steenpuisten in de nek waaromheen een handdoek was gewikkeld
bij wijze van sjaal.
Het logies, het 'fo'c'sle' waarin het
volk woonde, bevond zich vroeger
onder het bakdek in de v-vorm van de
voorsteven of in een dekhuis achter de
voormast. O p latere schepen werd het
een dwarsscheepse 'brug' in de midscheeps, beter bekend als een 'Liverpool house.' Langs de wanden bevond
zich aan weerszijden een dubbele rij
kooien en in het vroegere fo'c'sle hingen daar dan een paar slijmerige, stinkende ankerkettingen tussen te slingeren die vanuit de kettingkokers naar
de lager gelegen kettingbak liepen.
Aanvankelijk kon men bij het eten alleen maar op zijn kist gaan zitten, maar
op de latere schepen kwamen houten
tafels met een raamwerk van latten
('fiddles') er overheen zodat de borden
lij slingerend schip niet over de vloer
gingen.
De zeeman sprak uiteraard een heel ei

aan het begin van de negentiende eeuw

gen taaltje en de jonge knapen moesten maar zien dat ze dat oppikten. Van
enig onderricht was maar zelden sprake en een nieuweling kon dan ook
niets anders doen dan goed opletten,
wilde hij de zeemanskunst machtig
worden. Er waren maar weinig oudgedienden bereid om hun geheime kennis over te dragen aan iemand die net
kwam kijken. Een klap voor zijn kop
kon hij krijgen en daar ontbrak het in
de groentijd dan ook bepaald niet aan.
O p Franse en Duitse schepen was deze 'discipline' nog veel harder dan op
de Engelse. Daar hielp een volmatroos
een jongmaatje doorlopend herinneren dat hij maar een minderwaardig
wezen was. O p de Duitse schepen
moest een dek jongen (Leichtmatrose)
de laarzen van een volmatroos uittrekken, zijn pijp stoppen en aansteken en
er verder in het algemeen op toezien
dat de man aan zijn trekken kwam.
Deze 'puike' volmatrozen waren buitengewoon trots op hun werk en de
geheimen van het vak werden praktisch helemaal 'onderons' gehouden.
Om spelletjes gaven zeelui meestal niet
veel, tenzij je het een spelletje zou wil-

len noemen om wedstrijden te houden
met de torren die ze in de schcepsbeschuit vonden en die met spelden over
de eerdergenoemde tafels opgejaagd
werden, met als inzet een stuk pruimtabak.
De matrozen uit de zeiltijd waren verschrikkelijk bijgelovig. Ze mochten
dan over het algemeen niet gelovig
zijn in de gebruikelijke zin van het
woord, ze hadden wel een soort eigen
natuurgodsdienst. De mannen van de
oude stempel hadden hun eigen hiërarchie van goden. Davy Jones (waarschijnlijk afgeleid van Duffy Jonas,
d.w.z. de geest van Jonah) en zijn
vrouw Mother Carey (waarschijnlijk
de Romeinse Mater Cara) heersten in
de fi(t; Locker, onder zee, terwijl Neptunus hoven zee regeerde. Het stormvogeltje, de stormy petrel, kreeg de bijnaam 'de kip van Mother Carey' en
werd beschouwd deel uit te maken van
de hofhouding van Davy Jones en als
de voorbode van stormweer. Het
woord 'petrel' komt van St. Petrus
die, net als de kippen van Mother
Carey, over het water 'loopt'.
Tegen het eind van de negentiende
eeuw maakten de zeilschepen voornamelijk de volgende reizen: naar de Koloniën (Australië en Nieuw Zeeland)
om wol en graan te halen; naar Nieuw
Caledonië voor nikkelerts; naar China
met case-oil uit Amerika; van Newcastle (New South Wales) met kolen

Ben ^eeslag lussen 1'ranse en l'jigelse Oosl-lndiëvaarders.

LS

\'an links naar rechts: .Schoenerbrik (twee masten), schoemrhark of barkenti/n en een
schip (met ra's en vierkante
libellen aan alle masten).

voor Callao; op de uitreis met kolen,
cokes of hout van Europa naar diverse
bestemmingen; van de westkust van
Noord-Amerika met graan of hout
naar de westkust van Zuid-Amerika
om guano en salpeter te halen. Zowel
de uit- als de thuisreis duurde drie tot
vier maanden en de meeste schepen
maakten dan ook maar één rondreis
per jaar. Het waren voornamelijk Engelse, Duitse en Franse schepen die
zich met de salpetervaart uit ('hili bezighielden. Zo'n reis verliep dan ongeveer als volgt. Na vertrek uit een haven op het vasteland (mogelijk met
een lading kolen of spoorrails) moest
het schip gewoonlijk in het Engelse
Kanaal tegen de zuidwestelijke wind
opboksen of anders om de noord
gaan, in de hoop met een gunstige
wind via de Orkneys in de Atlantic te
komen. O p dit deel van de reis werden
de beste zeilen aangeslagen, zeilen die
bij de F'ranse zeelui bekend stonden als
hl ihcmise de bonne soi'iir, het hemd van

oostpassaat liepen, was het in de winter op deze oude vierkantgetuigde
schepen een keihard bestaan. Tijdens
de vaart door het Engelse Kanaal
stonden er voortdurend mensen aan
de brassen, vaak in striemende regen
en hagelbuien en bij een woelige zee.
De mannen kenden elkaar nog niet en
voor velen was ook het schip nog volledig onbekend. Het was een tijd van
acclimatiseren en de meerdere leren
kennen. Keer op keer moesten de bovenzeilen worden ingenomen en zij
die zonder oliepak en zeelaarzen aan
boord waren gekomen, hadden het
zwaar te verduren. Op sommige schepen beheerde de kapitein een 'slapkist'
en als die op de eerste zondag op zee
openging, konden die ongelukkigen
'zware plunje' kopen om straks Kaap
Hoorn rond te kunnen komen. Aan
het eind van de reis werden de kosten
van hun gage afgetrokken. O p dat
deel van de reis was het leven in het
fo'c'sle ronduit miserabel. Er werd

aan, een orkest met zelfgemaakte instrumenten en als het goed weer was
werd er 's avonds op het bakdek gezongen, zittend op de kaapstander en
de bolders. In het passaatgebied moesten ook de zeilen verwisseld worden.
Het zware, sterke doek werd weggehaald, in de zeilkooi opgeborgen en
vervangen door lichtere zeilen die speciaal voor de tropen bestemd waren.
Meestal waren deze versleten en hier
en daar opgelapt.
Rond de evenaar ligt, tussen de noordoost- en zuidoostpassaat, een stiltegordel, de doldrums. Een schip kon
soms wekenlang in dit snikhete gebied
op een beetje wind liggen wachten. De
brassen werden voortdurend naar de
wind gezet om ook maar het minste
zuchtje op te vangen en zware regenbuien plensden op het dek. De mannen trokken hun kleren uit en wasten
zich, wat misschien de enige keer op
de hele reis was, en ook de kleren kregen een beurt. Haaien, bonito's en

de non, gelijkwaardig aan een haren
hemd. Ergens ter hoogte van de Portugese kust hoopten ze dan de 'Portugese Noord' op te pikken, een valse
noordoostpassaat, ook bekend als de
TSortado of Portuguese trades. Het
woord 'trade' heeft, als het in vérband
met wind wordt'gebruikt, niets te maken met 'trading', handcldrijven, maar
komt van een Saksisch woord voor
'pad' of 'weg'.
Tot aan het moment dat ze ergens op
de breedte van de Azorcn in de noord-

vier op, vier af gelopen en als iemand
van dek kwam, was zijn kooi de enige
droge en warme plek waar hij even
kon rusten.
Zodra ze de passaat bereikten, werd
ook het leven aangenamer. De mensen
konden hun spullen wassen die stijf
stonden van het zout, dekens en strozakken ('donkey's breakfasts') drogen
en luchten en ze kregen tijd voor een
hobby zoals modelscheepjes maken
en scheepjes in flessen bouwen. Dan
brak ook de tijd van de 'fufu bands'

barracuda's vangen vanaf de kluiverboom was een geliefd tijdverdrijf en
op een diepgeladen schip zette men
een stormlantaarn voor een open lenspoort om vliegende vis te lokken. Een
welkome afwisseling van het gezouten
vlees en het kwam zomaar aan boord
vliegen!
Eenmaal door de zuidoostpassaat en het
gebied met veranderlijke winden heen,
moest het schip zich voorbereiden op
de slag om Kaap Hoorn. De Engelsen
zeiden Cape Stiff, de Duitsers Kap
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Scheepsjongen die tot '' A.B.''-ablebodied seaman, volmatroos wordt opgeleid.

Linksonder: De haven van New York
in lyiy: geslicht op Manhattan Island
vanaf Brooklyn.

Onder midden: Scheviieeld van de Ajax
die in 1S09 in Blackwall werd gebouwd.

Horn en de Franse matdot sprak van
Cap Dur. Op de thuisreis hielp de
'brave west wind' het schip om de
Hoorn heen, maar op de uitreis was
het een lijdensweg, waardoor de zeelui
spraken van 'clawing our way to
wind'ard', 'a stiff beat around ol' Stiff
en 'a backstay passage around the
Horn'. Eerst knokten ze zich over de
ene boeg naar 60° Zuid, om vervolgens overstag te gaan in de richting
van de Hoorn tot op 58° Zuid. Als we
een zeekaart bekijken die op zo'n reis
rond Kaap Hoorn werd gebruikt, dan
zien we veelal een waar netwerk van
koerslijnen tussen Kaap Hoorn en de
Zuid Shetland Eilanden, kris-kras
over de Drake Passage, waarbij vaak
blijkt dat zo'n schip helemaal teruggezet was.

de mannen tegen de weeflijnen terwijl
ze openterden, hogerop, langs het puttingwant en als het schip naar loef
doorslingerde hingen ze vrijwel boven
zee. Soms was het want met ijs bedekt
en de kans van uitglijden en overboord vallen was bepaald niet denkbeeldig. Aan redding hoefde met zulk
weer niet eens te worden gedacht. Hogerop, het stengewant in en dan een
sprong over het inktzwarte gat tussen
het stengewant en het paard van de

marsra. Als krabben schuifelden ze in
het stikdonker dwarsuit over het tweeduims paard terwijl het zeil gevaarlijk
over de ra bolde. Met halfbevroren
vuisten beukten ze op het zeil om de
wind er uit te halen, waarna ze de keiharde, met ijs bedekte plooien grepen
en probeerden een vouw te krijgen om
de bevroren massa op de ra te rollen.
Hierbij zongen ze dan uit:
Tim my way, hay, high,yal
We'll pay Paddy Doyle for his boots!
en bij de woeste kreet hootsX rolden ze
gezamenlijk het zeil weer een stukje

Zeil minderen bij een flink stuk wind
rond Kaap Hoorn was een verschrikkelijk karwei dat het uiterste van een
ieders krachten vergde. De kreet: 'Alle
hens! Vastmaken groot bovenmars-

opHierna werden de seizings doorgegeven, waarbij een man over de ra leunde en de seizing aan een ander die
dwars over het paard zat, toegooide,
tot het hele zeil vastgemaakt was.
Daarna liet de vrije wacht zich langs
de pardoens naar beneden glijden om
maar zo vlug mogelijk weer in de kooi

zeil!' kwam gewoonlijk midden in de
nacht. Daarop kwam de vrije wacht
met dikke ogen de kooi uit strompelen
en wachtte op een gelegenheid om tussen twee stortzeeën in de deur van het
dekhuis uit te komen, waarbij ze meer
dan eens tot hun knieën in het ijskoude water stapten. In het pikdonker
moesten ze neerhalers en buikgordings doorhalen, vallen opvieren en de
brassen verzorgen. Het doorhalen
ging met woeste kreten gepaard. Boven, in het loefwant, drukte de wind

te kunnen kruipen, terwijl de wacht
aan dek op het gemakje langs de
weeflijnen ging. Na Kaap Hoorn te
hebben gerond, zette het schip koers
naar haar orderhaven aan de Chileense
kust en vervolgens naar een van de salpeterhavens waar ze in de laag ging
liggen tot de lading in lichters arriveerde.
In deze havens aan de westkust drosten heel wat matrozen, gingen 'on the
beach' zoals ze het zelf noemden, omdat ze er niets voor voelden nog eens

V//Ï
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Franse kaart waarop de gevreesde routes rond
Kaap Hoorn voorkomen.

rond Kaap Hoorn te moeten varen.
Het zat in deze havens vol met 'beachcombers' en velen van hen gingen te
gronde aan de 'vino'. De ronselaars en
kostbazen deden hier goede zaken en
veel schepen die zonder bemanning
zaten, werden hier weer van mensen
voorzien, wat soms gedroste matrozen
waren die wel weer wilden varen,
maar ook gebeurde het dat een ronselaar een stel zatlappen aan boord
shanghaaide.
Zo'n
geshanghaaide
ploeg kende dan vaak het verschil tussen voor- en achterschip niet eens omdat het boeren, burgers en buitenlui
waren die zo roekeloos waren geweest
om zich te gaan bezatten in knijpen als
de 'First and Last,' de 'C.hainlocker' of
de 'Flags of All Nations.'
Als men in vroeger dagen over een
schip sprak, bedoelde men daar uitsluitend een driemaster mee die ra's en
vierkante zeilen aan alle masten voerde. Er voeren ook een stuk of wat
viermasters en zelfs een paa'r volgetuigde vijfmasters. Een driemaster met
ra's aan de fokke(voor)mast en de
grote(middelste)mast, maar langsgetuigd aan de bezaans(achter)mast zoals
bij een schoener, noemt men een
hiirk.Ook kent men dan weer een viermastbark, met ra's aan de eerste drie
(fokke-, grote- en kruis-)masten en
ook weer met de bezaansmast langsgetuigd. Dit laatste was in de jaren

tachtig en negentig van de vorige
eeuw het meest voorkomende tuig.
Verder kon je dan nog een enkele vijfmastbark tegenkomen. Maar maatgevend voor een bark blijft steeds de
langsscheeps getuigde bazaansmast,
ongeacht het totale aantal masten.
Een kleiner vierkantgetuigd schip was
de hrik, een tweemaster met ra's en
vierkante zeilen aan beide masten,
maar zo tegen 1880 begon dit tuig
zelfs op de kustvaart te verdwijnen,
hoewel het in de Middellandse zee nog
geruime tijd in gebruik bleef. Het
snauwscbip was al eerder uit de vaart
geraakt. Dit was een brik, maar achter
de grote mast stond dan nog een dun-

ne extra mast waaraan de bezaan, driver of het brikzeil werd gevoerd. F^en
schoenerbrik had maar twee masten.
Aanvankelijk waren beide masten
vierkant getuigd, hoewel het tuig in de
diverse nautische handboeken verschillend wordt beschreven, maar in
de tweede helft van de negentiende
eeuw kreeg ze vierkante zeilen aan de
voormast, een langsscheeps gaffelzeil
aan de grote mast en driehoekige stagzeilen tussen de beide masten in.
E e n schoenerbark of barqiientine w a s , en

is, een driemaster waarvan de voormast vierkant getuigd is, maar met
langsscheepse zeilen aan de grote- en
bezaansmast. In het begin van deze
eeuw voeren er in Amerika veel schocnerbarken met meer masten.
Tot zover dan alle erkende soorten vierkantgetuigde zeilschepen. Elk ander
type koopvaardijschip hoort bij de
langsscheeps getuigde schepen, zoals
de top^eilschoener (met twee of drie
vierkante zeilen aan de voormast),
schoeners (schepen met een gaffeltuig en
soms wel met zes masten, met als rariteit zelfs nog een zevenmaster), kitsen,
jollen, sloepen en ga zo maar door. Maar
alleen aan boord van vierkantgetuigde
schepen werden shanties gezongen om
de eenvoudige reden dat dit op een
langsscheeps getuigd schip niet nodig
was.
De zeilen en tuigage van een zeilschip
doen de mensen aan de wal over het

r

. \mtiandiiM iiippii\ (hoven en s^elml reilils),
diewinnaars worden in de races vanafen naar C hina
in de jaren "efti^i^ van de vorige eeiiiv.
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l.iiiLi- Brits koopvaardijschip in de Theem f
monding.

Met goed weer iiuis het hergen lum een t^eil een
eenvoudig karwei.

algemeen duizelen en daarom laten we
hier een vereenvoudigde verklaring
volgen voor een beter begrip over hoe
dat allemaal werkt.
De mast van een zeilschip bestaat uit
drie delen: de ondermast, de marsstenu^
en de bramsteng. Elke mast wordt, net
als het daaraan bevestigde gerei, voorafgegaan door de woorden: voor, grote
en kruis (ai begaan), afhankelijk van de
plaats van de mast ten opzichte van de
voorsteven. De voormast bevindt zich
het dichtst bij de voorsteven en de
kruismast of de bezaansmast het dichtst
bij de achtersteven, al naar gelang het
een drie- of een viermaster betreft.
Aan de masten worden horizontale
rondhouten of holle metalen buizen
bevestigd die we ra's noemen. Hieraan
worden de vierkante zeilen aangeslagen (vastgemaakt). Vanaf de twee onderste hoeken van het zeil lopen touwen, draden of kettingen die we schoten
noemen en waarmee die onderhoeken
of scboothoorns van dat zeil aangetrokken worden naar de nokken van de ra
eronder. De schoten (en halzen) van
de onderra^eilen, de onderste zeilen dus,
worden ergens op dek vastgezet. De
bovenste schoten lopen door schijfgaten in de ra, via blokken in het midden
van de ra (bij de mast) naar de nagelbank die bij de voet van iedere mast
staat. Het benedeneind van de schoot
wordt aan een stevige talie bevestigd,
waarvan het halende part op een van

.\oi; meer ilippen: de (.imbcr, een Deen
(hierboven); de Ariel (midden) en de Guiding

de korvijnagels op de nagclbak wordt
belegd. Het onderste zeil van de voormast noemt men de jok. Daarboven
komen achtereenvolgens het voorondermars-i^eil en h e t poorbovenmars^eil.,

ge-

volgd door het braw^eil dat enkel of
dubbel kan zijn. In het laatste geval
spreken we dan van het onderbrarfi^eil
en het bovenhrarti'^eil., ook weer voorafgegaan door voor. Het bovenbramzeil
is het hoogste zeil (de royat), maar er
waren schepen die een onder-, een midden- en een bovenbramzeil voerden, met
daarboven nog een schei^eil (skysail).
Door het woord voor te vervangen
door groot of kruis hebben we zo een
naam voor alle vierkante zeilen van
een zeilschip. De bei^aan is het langsscheepse gaffeizeil aan de kruis- of bezaansmast. Tussen alle masten bevinden zich driehoekige, zogenaamde
stag^eilen, terwijl vanaf de spriet die
aan de voorkant van een zeilschip uitsteekt het voorstengestag:{eil gehesen
wordt met daar voor nog een aantal
driehoekige zeilen die we kluivers noemen. Een zeil wordt met een fö/gehesen en de ra's kunnen door middel van
brassen in het horizontale vlak worden
bewogen om ze naar de wind te zetten.
De zeilen worden met buikgordings,
nokgording 'm geitouwen vanaf de ra neergelaten of opgehaald. De geitouwen
trekken de hoeken aan de achterkant
omhoog, terwijl de buikgordings en
nokgordings voor het zeil langs lopen.

Er zijn twee basiskoersen waarop een
schip kan zeilen; ten eerste: met de
wind achter, van de wind lopend zoals
men dat noemt, waarbij ra's en razeilen een rechte hoek met de masten maken, en ten tweede: met de wind van
voren, bij de wind, waarbij de ra's een
scherpe hoek met de masten maken en
het schip zigzagsgewijs moet varen
met de wind eerst op de ene, dan op de
andere boeg. Dit noemt men wenden of
overstag gaan. Een derde positie dient
om het schip te stoppen, bijvoorbeeld
om een loods over te nemen. Dit
noemt men bijdraaien. Hierbij worden
de ra's van de grote mast rondgebrast
tot ze juist tegengesteld staan aan die
van de andere masten en de wind de
zeilen dus tegen de masten drukt,
waardoor het schip wordt gestopt.
Al het touwwerk van het lopend tuig dat
we hier hebben genoemd, wordt met
'ellebogenstoom' bediend, volgens het
'Armstrong Patent,' zoals de Engelsen
het noemen; met spierkracht dus.
Toch waren er wel wat dekwerktuigen
aan boord. Er was ^en gangspil oi kaapstander (capstan) en (of) een ankerspil
(braadsptl) die op het bakdek of aan het
eind daarvan waren opgesteld en die
werden gebruikt om het anker te hieuwen en het schip door sluizen en dokken te verhalen. De pompen stonden
gewoonlijk ergens in de buurt van de
grote mast, bij de nagelbank en ten
slotte stonden er op sommige schepen

Star in iH;) op weg naar Australië. De twee
laatste schepen ^i/n .Amerikanen.
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Het IS heel goed mogelijk dat de matronen die we
hier ^0 rond iSy) aan het werk i(ien op het dek
van een linieschip hierbij een shanty jongen.

bi| het grootluik nog een aantal laadwinches die uiteraard ook met de hand
bediend werden.
De nu volgende indeling van liedjes
die matrozen bij hun werk zongen, is
vrij willekeurig, aangezien zeelieden
en verzamelaars het er lang niet altijd
over eens zijn bij welk karwei een bepaalde shanty nu eigenlijk werd gebruikt. Een spreekwoord uit die dagen
dat hier goed bij past is: 'Different
ships, different long splices, sez the
Dutchman as he went aft to hoist the
jib.'
O p de eerste plaats was er de sing-out,
een wilde, klanknabootsende melodie
die gebruikt werd bij het hijsen van
een licht zeil, bij het begin van het hijsen van een zwaar zeil, aan de brassen
en verder bij alles wat een laatste ruk
moest hebben, zélfs bij het aantrekken
van een paar zeelaarzen! De sing-out is
historisch gezien het prille begin waaruit het meer muzikale gangspillied
voortgekomen is.
Als we die historische volgorde aanhouden, komt hierna de hand-over-hand
song die bij het hijsen van lichte, langsscheepse zeilen werd gebruikt. Twee
of drie man trokken dan op de maat
aan een touw, eerst met de ene, vervolgens met de andere hand. Ook hierin
kwamen weer woeste kreten en wilde
gillen voor, maar nu toch vermengd
met meer verstaanbare gedeelten zoals
'Hill-ay-o-o-yu, rise 'er up, me bullies,
hill-ay-o-o-yu!' of 'Hand, hand, hand
over hand, Divil run away a Liverpool
man!' en 'Do, ray, me, fah, soh, la, ti,
doh. What makes me fart I do not
know!'
Zo langzamerhand komen we bij de
meer muzikale voorbeelden en de volgende in de rij is de sweating-up chant.
Dit zijn korte liedjes waarvan er maar
enkele zijn overgebleven zoals:
You stole me hoots, you St. Helena soger.
Yon stole me booti - (7/6-ha!
en bij het laatste ha! werd getrokken.
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Een verdere ontwikkeling was de short
haul song of, zoals de Yankees zeiden,
een short drag song. Deze werd vrij vlug
gezongen en gebruikt bij de bovenbramvallen en de lichtere zeilen.
Boney was a warrior.
Koor: '^•A^-aye-yah!
Oh, Boney was a warrior.
Koor: )ohn Fran{ois!
Bij de niet cursief gedrukte woorden
gaf men een ruk aan het touw en soms
ook kwam dit tweemaal voor in een
refrein.
De mooiste van deze hauling songs vinden we onder de halyard shanties die gezongen werden bij het hijsen van de
mars- en bramzeilen. Meestal zijn het
vierregelige versjes die een bepaald
thema behandelen. Als zo'n zeil gezet
moest worden, gingen er een paar man
naar boven om de seizings los te maken en als zij weer veilig in het want
gestapt waren, riepen ze naar de halers
die op dek stonden: 'All clear aloft!'
De staaldraad- of ketting draaireep van
een val liep van het midden van de ra
door een schijfgat in de mast en eindigde aan de andere kant van de mast
op een groot stalen blok, het draaireepblok of gin block. Over de schijf
van dit blok liep de mantel, een ketting
die aan de ene kant op dek vastgemaakt was, terwijl het andere eind op
het bovenblok van een zware takel
eindigde, bestaande uit een drie-, soms
zelfs vierschijfs bovenblok en een
twee- of drieschijfs onderblok. (De
mantel van een val vormde dus als het
ware een grote omgekeerde V, waarvan de punt naar het gin block in de

mast liep en de poten aan dek stonden.
Vert.) Het halende part van het takel
werd door een voetblok geleid, een houten blok waarvan één van de zijkanten
(wangen) scharnierend is, zodat de
bocht van het halende part, de loper, er
ingelegd kon worden. Aan het begin
van de loper, nog vóór het voetblok,
dus daar waar hij van boven uit de take kwam, stond Ae. fore-hand, de shantyman en mogelijk ook de bootsman
of de tweede stuurman en zij grepen
het touw zo hoog mogelijk vast. De
andere halers verdeelden zich langs het
horizontaal lopende deel van het
touw, zo ver mogelijk voorover gebogen en niet te dicht bij elkaar. Meermalen kon |e een oudere tegen een
jonge matroos horen kankeren: 'How
the heil can a man pull with you spitting in his bloody ear-'ole?' 'Je mot
niet zo in me nek staan te hijge!' zouden ze tegenwoordig zeggen. Als het
'All clear!' van boven had geklonken,
gaf de shantyman precies op tijd een
paar sing-outs om de loos uit de val te
halen en de vouwen uit het zeil te trekken die de seizings in het natte doek
hadden gemaakt. Als de wind het zeil
te pakken kreeg waardoor het vrij van
de ra bolde, barstte de shantyman los.
Hij was de solozanger, maar soms
zong hij eerst het refrein om de maats
te laten weten welk lied hij van plan
was te gaan zingen. De Amerikaanse

Drie schilderyen uit een i<ei::^iimeling getiteld
Het Zeemansleven die in iSSi door I. Wes-

Jonge ^eeman be^ie^ met schildern erk, n at voor
hem een afwisseling betekende in ^yn keiharde
opleiding

zeelieden noemden deze shanties aan
de val 7o«(; dtat^f'
Shantyman A handy ship and a handy
creip.
Refrein
Handy me boys, so handy'
Shantyman A handy mate and skipper
too.
Refrein
Handy me boys, so handy'
Een andere shanty die bi| het doorha
len van het lopend tuig werd gebruikt,
stond bekend als een stamp 'n' go song of
walkaway shanty 'Drunken Sailor' is
ook tegenwoordig nog welbekend
Deze lied)es werden alleen gezongen
op een schip dat veel bemanning aan
boord had Met hun rug naar het blok
gekeerd grepen de mannen het touw
vast en terwijl ze met hun voeten in
marstempo stampten, brachten ze
zoiets als het volgende ten gehore

Britse Marine werd toegestaan, maar
dan alleen nog maar op kleine schepen
zoals bijvoorbeeld een douanekotter
Tenslotte is er dan nog een shanty die
gebruikt werd bij het doorhalen van
het lopend tuig die bekend staat als
een ƒ«« sheet song In de praktijk wer
den ze echter niet alleen bij de fokke
schoten gezongen, maar ook bij de
brassen, de halzen en zelfs bij de val
len, kortom bij ieder touw dat nog een
laatste rukje moest hebben Die ruk
werd bij het laatste woord van het re
frein gegeven en daarom werd dit
woord dan ook altijd uitgeschreeuwd
waardoor het nooit zijn volle muzikale
waarde kreeg
Haul the bon line, for Kitty she's
me darlin'.

Way hay ' An' away we go '
Hieland laddie, bonnie laddie '
Way hay ' An' away we go.
Me bonnie hieland laddie O '
Deze stamp 'n' go songs werden vaak
aan de brassen gezongen bi| het over
stag gaan en ook als men vlug een licht
zeil wilde hijsen of met twee lopers tegelijk in de hand een boot uit het wa
ter haalde Men zegt dat dit soort
shanty de enige was die ook bi) de

Refrein
Haul the bowline, the bowline
HAUI '
of
Oh ' Do me Johnny Bowker, come
rock '«' roll me over.
Refrein
Oh' Do me Johnny Bowker D O '

terfelt werden geschilderd aan de hand van schet laatste s^elf ervaring op t(ee had aeejt de^e
den een grote authenticiteit
sen van B A Wikstrom Het feit dat de^e

De voorgaande shanties waren voor
het merendeel 'four liners', vierregelige versjes Zo waren er ook four liners
die aan het ankerspil werden gezon
gen Let wel dit was dan nog zo'n
antiek geval en niet dat grote stalen of
gietijzeren machien dat we op de latere
zeilschepen aantroffen Dit laatste was
onder het bakdek opgesteld, had al nes
tenschyven waar de ketting in lag en
bandstoppers en werd bediend door
middel van de dubbele kaapstanders
op het bakdek Nee, het ankerspil
waar het hier om gaat, werd een
braadspil genoemd en stond gewoonlijk aan de achterkant van het
bakdek De beide ankerkettingen wa
ren om de spilkomng gewikkeld, een
aan bakboord en een aan stuurboord,
waarbij de ketting die niet gebruikt
werd, opgevierd werd en met touwtjes
vastgezet aan de betingbalk Deze eikenhouten betingbalk lag dwars over
de twee grote betingstijlen waarin de
as van de horizontale trommel, de spil
koning, draaide In het midden, vlak
achter de trommel, stond nog ten stut,
de palstut oi palbeting, die zo genoemd
werd omdat hier een grote, vierkante
pal aan bevestigd was die over een ge
tande pairand liep die moest voorko
men dat de spilkomng bij het ankerhieuwen terug zou lopen Aan beide
zijden van de pairand bevond zich een
getande spilrand waar ook weer pallen
in vielen die door een stelsel van trek
stangen, een juk met daarin een paar
hefbomen (windbomen of handspa
ken) bediend konden worden Door
het op en neer bewegen van de in het
juk of balans gestoken windbomen be
gon de trommel te draaien en kon de
ketting binnengehieuwd worden Te
rugdraaien kon echter niet en als het
anker moest vallen, moest de ketting
om de trommel gevierd worden Om
te voorkomen dat de torns van de ket
ting over elkaar en dus klem hepen,
werd er een ijzeren staaf, een zogenaam
de kattekop i n een gat van de trommel ge
stoken, tussen de t w t t eerste torns
heelin
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De reden waarom deze ankerspilshanties maar vier regels telden, net als die
welke bij doorhalen werden gezongen,
in tegenstelling tot de gangspilliedjes
waar na de eerste vier regels een volledig refrein volgt, is het hortende ritme dat ze nodig hadden. Neem bijvoorbeeld deze ankerspilshanty:
Oh, Storm;''i gone ihal g()od
oF man.

1 dreamed a dream, the otl)er
night.
Refrein:
Lnirliiiuls, lowlands away my
John,
1 dreamed a dream, the other
night.
Refrein:
Lowlands away!

Refrein:
l'o me way yon Storm^r/long!
Oh, Stormy's gone ihat good
oP man,
Ay, ay, ay - Mister Stormc/long!
De niet cursief gedrukte woorden geven de momenten aan waarop de mannen de windbomen optilden of naar
beneden drukten bij het ankerhieuwen. Bij storm was de hefboom ter
hoogte van het middel, bij gone waren
de armen boven het hoofd gestrekt, bij
good weer halverwege, bij man helemaal
naar beneden en zo voort. Uiteraard
zong de shantyman twee solo's en
zong alle hens tweemaal een refrein.
Ook de pompen werkten volgens hetzelfde principe en de Scandinavische
zeelieden spraken dan ook van 'Nicka
pumpar,' knikpompen, wat een goede
omschrijving van de gemaakte beweging was. Shanties die aan het braadspil gezongen werden, waren ook geschikt voor deze pompen. Hier volgen
twee favorieten:
She wu^Just a village maiden, wid
red an' rosy cheeks.
Refrein:
To me ii'ay hay high ho.'
Oh, she went to church an' Sunday
School and sang this anthem sweet.
Refrein:
Oh, there's fi-yer down below!
22

Ti/d voor de beoefenirii^ van ^i/n hobby's, ^oals
bijvoorbeeld het bouwen van scheepjes in flessen, had
de ^eeman alleen maar tijdens de riislifii; periode in
de passaat.

Later kwamen de Downton pompen echter in gebruik en moest er ook een ander soort lied komen omdat deze pompen grote vliegwielen hadden en gedraaid moesten worden. Hiervoor was
eigenlijk elk lied geschikt en het is dan
ook geen wonder dat er bij het draaien
van een Downton pomp vaak liedjes
werden gezongen die ook aan de wal
bekend waren, waaronder veel marsen.

zwaarder ging,
werd er iets
zoals 'Rolling
doah.' Een van

nam het tempo af en
langzamers gezongen
Home,' of 'Shenande vluggen kon zijn:

Hurrah! Hurrah ! for the gals of
Duh-a-Un town.
Hurrah for the bonnie green flag an'
the harp widout the crown!
of:
Oh, wake her! Oh, shake fjer!
Oh, wake dat gal wid de blue dress on.
When Johnny comes down to Hilo - poor
ot man!

Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
As we go rollin' homeHe Duitsers zongen:
Glori, glori, glori, gloria,
Schön schmeckt der Wein in Batavia!
en ook de Hollanders brulden iets van
dien aard. Aan ieder pomphandel zat
een hell-rope waardoor er meer mensen
mee konden pompen.
Maar het mooist zong de zeeman toch
aan de kaapstander, het gangspil met de
dubbele kop dat het ankerspil in beweging bracht. Aan iedere Ijandspaak
stonden twee of drie man en door met
de borst er tegenaan geleund, te duwen, begon het grote ijzeren spil onder het bakdek te draaien en werd de
ketting binnengehieuwd. Dat ging
dan aanvankelijk vrij snel en dus werd
er ook een vlug gangspilliedje gezongen, maar naarmate het schip dichter
bij het anker kwam en het draaien

Van de andere shanties moeten we nog
noemen de bunt-song 'Paddy Doyle's
Boots,' dat gebruikt werd bij het op de
ra rollen van een zeil en de ceremonial
shanty 'The Dead Horse,' die we straks
beide nog tegen zullen komen.
Het lied dat de zeeman in zijn vrije tijd
zong, werd de forebitter genoemd, naar
de Jorebitts, een stel bolders op het
bakdek. In tegenstelling tot de shanties en gangspilliedjes die meestal zonder begeleiding werden gezongen,
werd de forebitter begeleid door een
trekharmonica, viool, banjo of wat er
maar voorhanden was. Deze liedjes
waren meestal verhalend, met een reis
of een belevenis op zee als onderwerp,
maar ook werden er op zulke momenten veel liedjes van de wal, vooral
drinkliedjes, ten gehore gebracht. Tijd
en plaats van het gebeuren was gewoonlijk 's avonds tussen 6 en 8 op
het bakdek. De Engelsen noemden dit
de 'second dog watch.' O p andere
schepen, waar men dit wachtstelsel
niet kende, was het na het avondeten.

'I

-'/ i,l'

I
De bemanning van de Macquarie is hier beats',
met het vermisse/en van een marszeil Vaak u erd
it hij dtt werk gedongen

fliïiï
De walvisvaarders hadden uiteraard
hun eigen speciale liederen, zoals
' Tis advertised in Boston,
New York an' Buffalo,
Five hundred brave American<:
awhalin' jor to ip
V)oV werden cr in het begin van de
emigratie naar Australië (1850) en
Amerika (1840) en tijdens de goldrush
in Californie door de zeelieden veel
lied)es gezongen over dit soort reizen
Zo was er bi|voorbeeld deze over de
goldrush
Oh, I remember well, the lit r they used
to tell.
Of gold so bright it hurt the si^ht.
An' made the miners yell
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Voor een matroos van de zeilvaart waren er verschillende manieren om aan
te monsteren Het lag er maar helemaal aan waar en wanneer dat het ge
val was In de Pngelsc havens en de
havens van het vasteland ging een zeeman naar de haven om te ki|ken of er
soms een schip lag met een spandoek
in het want waarop stond dat ze mensen nodig had O p Amerikaanse schepen was het gebruikeli)k dat er op de
kaapstander gemonsterd werd Soms
ook werd de salon ti)deli|k als kantoor
ingericht en daar konden de mensen
dan een kruisje achter hun naam zetten
waarmee ze zich verbonden om drie
|aar tussen 70 Noord en 60" Zuid te
varen In het midden van de negen
tiende eeuw werden er door niets ontziende ronselaars en kostbazen namaak scheepvaartkantoren opgezet die
een zeeman een buitensporig hoog bedrag vroegen voor het 'voorrecht' om
te mogen monsteren Zelf noemden ze
dat 'shipping money,' maar de zeeman
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noemde het gewoon 'bloedgeld.' Ook
hield dit soort 'kantoren' zich weldra
bezig met het bekende shanghaaien
(zie pagina 60). Een zeeman zonder
papieren of met een slechte conduite
van een vorig schip kon altijd nog volgens de beproefde methode van de
'pierhead jump' als opstapper aan een
schip'komen. Als er een bemanningslid niet was komen opdagen of ziek
geworden was, werd er op het laatste
moment, als het schip al tussen de pieren zat nog om een mannetje geschreeuwd.

Aan boord gekomen, ging de beachcomber, bankbediende, schoenpoetser
of echte zeeman, dronken, nuchter of
verdoofd, al naar gelang de manier
waarop hij gemonsterd was, met zijn
kist of plunjezak naar voren en nestelde zich in een kooi. Dat was voor die
reis zijn domein, tenzij hij er door deze
of gene oudgediende uitgesmeten
werd. Hij had zijn 'donkey's breakfast,' zijn strozak die hij van de een of
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andere kleermaker of scheepsleverancier had gekocht bij zich, verder zijn
dekens, een tinnen bord en een kroes,
een vodderig oliepak, zeelaarzen en
zijn zware Kaap-Hoorn tuig. Kort
daarop klonk dan de kreet: 'Standby,
voor en achter!' als het schip gemeerd
lag, of: 'Standby om te hieuwen!' als
ze op de rede lag. In sommige havens
waren er runners om het schip naar buiten te brengen als de bemanning nog
te dronken was. Die zetten dan de zeilen en gingen met de sleepboot terug.
Zodra de kaapstander bemand was,
hetzij met eigen bemanning of met
runners, hief men een shanty aan en
met schorre kelen verklaarde dit heterogene koor van echte zeelui, beachcombers en avonturiers aan de meeuwen dat het schip naar 'furrin parts,'
naar verre landen ging. Zo begon de
uitreis.
'Homeward bound,' op huis aan. Deze
woorden deden het hart van de zeilvaarder gegarandeerd sneller kloppen.
Denk u even in: het leven aan boord
van een schip was in de zeiltijd zó hard
en zo vol ontberingen dat het maar
zelden gebeurde dat een matroos de
hele rondreis volbracht. Hierdoor bestond de bemanning op de thuisreis op
een Engels schip, afgezien van de
'leeglopers' (koks, stewards, onderofficieren en timmerlieden) en de stuurlieden hoofdzakelijk uit beachcombers
(van de westkust van Zuid-Amerika),
gedroste matrozen die genoeg van de
'troep' hadden of teleurgestelde emigranten (uit Australië en Nieuw Zeeland). Straks zullen we in detail het ritueel beschrijven dat in de salpeterhavens plaatsvond (onder het zingen van
'Goodbye Fare-ye-well') als er Engelse, Franse of Duitse schepen beladen
van de Flaming Coast van Chili vertrokken voor de thuisreis naar Europa.

SPAISliSH %ADIES

ov,

E N G E L S E F O R E B I T T E R , soms ook
aan de kaapstander gezongen
Dit lied is oorspronkelijk afkomstig van de
Britse Royal Navy maar werd al spoedig
door de koopvaardij gegapt om daar buitengewoon populair te worden. Hierin
wordt verhaald hoe de vloot door het
Engels Kanaal zeilt, op weg naar huis.
De afstand tussen lie d'Ouessant en de
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i. We (tovf (Wt snip 4tr, fvr-fii^e wi/icid sm 'mfé, é/nfS,
We itavf ouA ship -hr, A^ fo -ia/ie saundcnas c^aa/t,
In fijffij - lii^ ^i^oms m-f^a fine SMay èn-Hrm,
é^annefi^ic/s^,
ot<A main ii^s'f.ï^p
The fvisé fame/ me made nrasapoinicaffe/me
V^admm,
i\/eyé Rcm5lie<fd (r0 T'tymoief{, SiaAt, Thifand, anid TVia/if,
y/e sax fed {^0^ Inj Beac4ie, try fa^fee, Mtd Vun^yness,
Then irp^e shcuy^-i am-«AyfiniAe §mi^ I'lyteftrnd ^tyd-f.
/Vow^ {Ae siq/ttaf nms made fin. ine Cj^indTfeef -firO/ncJiiH
H/e c/enKd up (H<A -hrps 'fs, sivc4 cn<t incks an' shetfs,
We sfnd hf 01VI iévfp&is, ive Inaxfedi^ (fut sbanl(&is,
Anul anc^med "A^ of- f^ nd/esi of fi^ii,
Let eHtu man ne^e d^ónk up kis fuff kump&i,
keie^'i'LU mo/n nCte donk tu? lus fuff ircnvf^
And fei 1/s i^Joffu a4iddAimm m.efa/ncAirfii,
Vuink a hea/f^ h encd, jovufan' pMe-neivi-fec{ imf.

Scillies is in elke versie weer verschillend;
34, 55 enzelfs45 leagues(eenleagueisgclijk
aan drie mijl).
Zo'n jaar of vijftig geleden namen de zeelieden van Nova Scotia dit lied over en wijzigden het zodanig dat het passend was v oor de
thuisreis van een Bluenose-schip.
Men beweert dat een gezagvoerder van een
zeilschip, als hij dagenlang geen bestek had
gehad, zoals dat vooral in de winter kon
gebeuren, zeker wist dat hij in het 1'^ngels
Kanaal was als de man aan het lood uitpraaide: 'Vijfenvijftig vaam en fijn zand!'
'Deadman'isDodmanPoint,'Ramshead'is
Rameshead en 'Fairlee' is Fairlead.

SPANISH LADIES
In het eerste couplet zegt men de mooie meisjes van Spanje vaarwel.
Het refrein bezingt telkens de voortvarende manier waarop men,
zoals het echte Engelse zeelieden betaamt, naar huis zal zeilen tot ter
hoogte van lie d'Ouessant het Engels Kanaal wordt aangclood. Dan
is het nog vierendertig leagues tot de Scillies.
Het schip wordt bijgedraaid om te loden en er wordt 'Fifty-five
fathoms with a fine sandy bottom' uitgepraaid. Dan gaat het verder,
het Kanaal in.
Het eerste land dat aangelopen wordt is Dodman Point, dan Rameshead bij Plymouth, Start Point, Bill of Portland en Wight.
Vervolgens passeren ze Bcachie Head, Fairlead en Dungeness, waarna men koers zet naar South Foreland Light.
Het vierde couplet beschrijft hoe de vloot de zeilen vastmaakt en ten
anker komt. In het vijfde cf>uplet tenslotte wordt een dronk uitgebracht op de goede afloop.
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Dit lied w e r d g c / o n g t n als de m a n n e n h t r
a n k e r b e g o n n e n te h i e u w e n en o p h u n ge
m a k de h a n d s p a k e n v o o r zich u i t d u w d e n
H e t IS moeilijk te z e g g e n w a a r o m R i o G r a n
de d o Sul in Brazilië nu eigenlijk z o ' n aan
trekkeli)ke plaats v o o r een / e i l v a a r t m a
t r o o s was Het was een moeilijk b e v a a r b a r e
rivier, een l a g u n e e i g e n h j k , die vol lag m e t
zich steeds v e r p l a a t s e n d e z a n d b a n k e n
M e t de 'I i v e r p o o l j u d i e s ' w o r d t een taai
s o o r t v r o u w e n v a n Ierse afkomst b e d o e l d
die z w a r t e w o l l e n o m s l a g d o e k e n , wijde
r o k k e n en b o t t m e s met elastieken zijkanten
droegen
Z e e m a n s v r o u w e n h a d d e n (en h e b b e n n o g
steeds) recht o p een maandbrief, een m a a n
delijks deel v a n d e g a g e v a n h u n m a n
l e d e r e m a a n d , o p een vaste d a g , trok ken / e
hunpaasbeste j u r k e n w i t katoenen kousen
lan, o m / o , v o o r die ene d a g ils d a m e
v e r m o m d , naar het s c h e e p v a a r t k a n t o o r te
g a a n o m h u n geld te halen D a t w a s de
' W h i t e S t o c k i n g D a v , ' de W i t t e k o u s e n
dag
P a r k I a n e w a s een straat in I i v e r p o o l w a a r
deze v r o u w e n veel k w a m e n
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RIO G R A N D E
In het eerste couplet wordt bezongen hoe het schip van de rede
vertrekt, op weg naar Rio zoals steeds in het refrein wordt herhaald
Ze wendt de steven naar het Zuiderkruis, bestemd voor de Rio
Grande Hieuwop, jongens' 7waai nog maar een keer m a r de mcis
jes van Liverpool, m i i r wi] gaan naar de Rio Grande
Het tweede couplet beschrijft hoewel erg kort, de schoonheid van
de rivier en haar gouden str inden maar in het derde couplet wordt
pas duidelijk wairom /c /<> blij /ijn dat ze weer naar /ec kunnen de
centen zijn op en wat moet )e dan nog aan de w a P Vandaar dat ze op
deze pakketboot gemonsterd hebben
Het vierde couplet bezingt de toestand waarin een deel van de bc
manning zich bevindt ziek en akelig De oorzaak wordt in de daar
opvolgende regel duidelijk, waarin wordt gezegd dat alle centen
verbrast zijn en dat er dus weer een beetje verdiend moet worden
Draai o m h o o g dat anker en zet al die vodden o m h o o g dan kunnen
we wegwe/en m i ir die I iverpool ]udies zullen we toch nooit ver
geten
Het zesde couplet is een bede aan de Parklane Judies om ze toch
vooral niet tegen te houden
Geen gezeur, zegt het zevende couplet, pak op je strozak en ma ik
dat je wegkomt Tenslotte krijgen die vrouwen dan een halve
maandgage, dus die komen er ook wel overheen
Dit laatste wordt in het achtste en laatste couplet nog eens onder
streept, waarin een zekere Mary F Hen wordt aangespoord niet zo
somber te kijken Als het Wittekousendag is, kan ze weer een bor
rtltje kopen
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/-f s {^e^e i^a{ ^e /ICP&! Ma^s c{(rwn^<>^i/efi san^s
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Tï^&ie S iOTnc Of-MS iicfi a^e Mme 5 Some ^ w i(^e
T^e ve iar^cl affowi w^ac^ ein ?t>f/te fini^(n^ ^ai mo^e

Them /Ftif^npoofjudies
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nei^e^^je-i
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SHEISAJSPOAH

AMERIKAANS

GANGSPILIJP'DJI-:

dat gezongen werd als de loos uit de ketting
werd gehieuwd.
Het is mogelijk dat dit liedje de lezer erg
bekend voorkomt, maar dan in een andere
vorm. Dit is echter de versie die op alle
wereldzeeën door de zcilvaartmatrozen
werd gezongen. Waarschijnlijk is het ontstaan onder de Amerikaanse schippers die
zo rond 1840 op de (^hio, Missouri en
Mississippi voeren. Het was ook erg geliefd
bij de mannen in het Westen, zoals de 'Long
Knives' (cavaleristen), de bergbewoners en
de mensen in de bossen. Tenslotte k wamhet
lied in de havens aan de Golf van Mexico
terecht waarhet vooral werd gezongendoor
de bootwerkers die balen katoen aan boord
sjouwden. De mensen van de grote vaart die
het de negers hoorden zingen, namen het
over, gaven het een 'zoutwaterbehandeling' en verspreidden het over de zeeën. De
naam Shenandoah is waarschijnlijkeen verbastering van de naam van een beroemd
opperhoofd van de Oneida Indianen, Skenandoah.
SHENANDOAH
L't lied vertelt over het Indianenkamp aan de
oever van de Missouri waar Shenandoah
woont, de dochter van het opperhoofd.
Dan komt het bleekgezicht met een kano vol
handelswaar en wordt_verliefd op het meisje.
Het opperhoofd moet niets hebben van de dollars die de blanke handelaar hem in ruil voor
zijn dochter aanbiedt.
Nu verschijnt er een Yankee-schipper ten tonele die eens aan zijn petje tikt en knipoogt.
Hij verkoopt het opperhoofd een partijtje
'vuurwater' en neemt zijn dochter mee naar
zee.
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Z, L/fi, b hcfianatm/i rms a Aedskw 'fnoiacfi^

5, (y^, tne rffAixX Ma/n 'fai^d l^e Indtari mcuc{&n,
^i-f^ -fAa((e--a,cro-((s ^iS' CoAictC maS faciei.
'i-, Tfin c4ief Ajjifsetd f^e -hacde^'s c/o/CaAs,

5. .Aj^ fasf i{e^e cm^e a ^con^ee siipp&i,
IVKa- Ti/hnke^ 4i^ eye o/mdüfped/uS -fï^iioto&t,
é, J^ safd i^e c^uj"sa7neftAe^nM-{e4,
rdfyid s^te iie aatdiyiars / ^ nait^

^W STV^TE "UTÖVEI^JITLAJSTEJSi
SCANDINAVISCHE
HALYARD SHANTY
Callao in Peru waarvoor het schip uit dit
lied bestemd is, was voor de walvisvaarders en de mensen van de salpeter- en
guanoschepen een bekende plaats. Het
had een berucht havenkwartier met kroegen en knijpen als de 'I.ive and Let Live,'
de 'Liverpool Bar,' 'Smokcy Joe's,' de
'German Bar' en de 'Neptune.' Ronselaars en hoeren waren er ook genoeg,
zoals Yellow Jake, Jimmy the Pig, Serafina en Madame Gashee (die beide in zeemansliedjes worden genoemd), I,iverp(5ol
Annie die de 'Liverpool Ship' dreef en
Alec Townsend, dc bekende kostbaas.
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WIJ S T E K E N D E A T L A N T I C O V E R
'We gaan de Atlantic oversteken. Haal door!
Met een schip dat niet ver hier vandaan thuishoort,
Het refrein is:
•f-hrira

egt het eerste couplet.

'Haal door! Haal door! Haal door en zet vast!'
t én>p,

at/pa

^o-me !-

Het tweede couplet zegt alleen dat alles bijgezet moet worden om daarna
voor de wind af te zeilen.
Het derde couplet noemt Callao als de plaats van bestemmmg, maar waarom
men daar nu heen wil 'als een luis op een geteerde berkeboom' is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de moeilijke Oost-West passage van
Kaap Hoorn, want in het laatste couplet raast en tiert de schipper, raakt de
proviand op en vriezen ze bijna dood.

SAC^AME]\TO
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AMERIKAANS/ENGELS
GANGSPILLIEDJE

Amud Cane thnt\ n( M

Dit lied is ontstaan aan boord van die geweldige Amerikaanse clippers als de Sea
Witch, Romance of the Seas en de Flying
Cloud. Dit waren de schepen die rond
Kaap Hoorn raceten op weg naar de Sacramento River, het nieuwe E,ldorado in
de buurt van San Francisco. Tijdens de
goldrush in Californië van 1848 en '49
ontstonden veel liedjes over de mensen en
het leven van die tijd.
Het is duidelijk dat deze shanty verwant,
7.0 niet gelijk is aan 'Camptown Races'
van Stephen Foster. Het is voor discussie

liW'aaA,

-k me

fkv-dali^ A

(xtmnd ^

iv ^<r^ Tir me

AmdCapeIhn
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iht Show, T(r r.

I n II II h 111 ii
Irfm; Ut

pf(M-bj ii'airfdso-
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fS/i-o^a i^&H-étr:

O
2, O/, Mcruyid i^e fh^n wé^ a main-

skifs'fsef,

3, Ofi, oAffuni:/ zape fUi^ m ih( mcryim c^Mai^,
Oh, a/iirun4 ^ip? ffrrtn tö a 7/&iip foTta wau,

SACRAMENTO

4, T/ffm Jjaair ^afs yix 1/0 adirle,
Th&y aff (Oicnk nntr M'a/X -ftn maie,
5', Them fpanis^ aaCs ain /^^ i^i' ccrmbs,
Ih M/ co-md i^m Ccnks m-f^ fu^K^-^s/i
é, lo ifi/ C^ac/iameyntir m'A/ (rounc/ anmv/,
Tó iAe'S^atyiam&rt'fa's' O- nefCir 'a wrxj^,
f e Af •é^e IruckoS ftn é m(ik£ ^eA ^r,
T'^ {^e way /o -é/if fscuAa-me^-fr-

'^. ]{(H(nc/ ile //tnn lUj' upy -fir -fie £inf,
'JVe'Ae 1^ (ruCftei fi^i in make fiR^ skine,
10. //i^eiy

days é

f}i(ser'Ba44,

fdiMfdij doAjS 15 damn

^arrdpa^tj,

vatbaar wie nu eigenlijk de eerste versie
componeerde, maar wel weten we dat dit
lied al in 1849 aan de kaapstander gezongen werd, terwijl Foster pas in 1850 het
auteursrecht op zijn lied kreeg.

hnes.

'Wc moeten rond Kaap Hoorn door regen en
sneeuw. Op naar (Californië, jongens, want ik
heb me laten vertellen dat er aan de oevers van
de Sacramento ccn hoop goud zit!'
Het tweede couplet vertelt dat het bepaald
geen pretje is om in mei (najaar) rond Kaap
Hoorn te moeten varen.
Maar aan het eind van de reis wachten de meisjes; Dago meisjes vindt iedereen aardig; ze
drinken wijn en vragen om meer. Spaanse
meisjes hebben de eigenaardige gewoonte om
hun haar met visgraten te kammen!
In het zesde couplet komt toch weer even boven dat het een verdraaid eind is naar de Sacramento en wij zijn de maats die haar daarheen
moeten brengen. Rond Kaap Hoorn.
Negentig dagen naar Frisco Bay... Maar, negentig dagen betekent ook een verrekte hoop
geld.
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'1'ADDY'^AY'^AGK
ENGEI^SE F O R R B I T T E R EN
GANGSPILLIEDJE
Dit is een vrij oud lied dat nog dateert uit
de tijd van de Afrikaanse slaven die in de
havens aan de Golf van Mexico katoen in
de schepen stouwden. Maar daarvoor was
het al welbekend op de pakketschepen die
de Atlantische Oceaan bevoeren en is mogelijk uit Liverpool afkomstig.
De 'pakketratten' zongen het laatste refrein nog als volgt: 'Raise tacks, sheets an'
mains'1 haul!'
Het tegenwoordige refrein ontstond pas
toen het lied populair werd op de Kaap
Hoornvaarders die in de salpetervaart op
Chili zaten.
In dit lied wordt een realistisch beeld gegeven van de dronken matroos die wakker wordt aan boord van een schip dat
onderweg is naar weetik-veel. De bemanning is een bij elkaar geraapt zootje
zeelui en beachcombers, afkomstig uit alle
vier de hoeken van de hel.
Tijdens het ankerhieuwen werden soms
wel negentien of meer coupletten gezongen.

jfvi -(^e Co/imie4 o/na^

^A^'sor a^c/-fo^ '-fAoMa

p^jiiJ^jnfTT
'T-nms a Coid dn dnm-Ij

'Moin-iM in

JilfTPir^^
-U/i)^ An' m of- me wan-eij li w^'j ^ent(if fcm

( . v j ^ H r r i f ^ j / l J . j j>
i Jilrr MriT}!^

4i4kj>j.i>jtTffffF7r[!lJ P
(U kan- dijj.ihl wkmmdfn Vai-ia-fia-m-ü, '^md-((eljütn[

•pr-/^appMj cr'me J<ippe^s fir ^eep -me 'Mm/ini,
Ifi-f^ me saui^ ctme a-^(nsk({ as a wii^myi ',
Tr sialic/ hf ne coinUi' (r 'a séiri^
^

O

J yifvkf Tip in i^e "ma^mn 'SLC4 04^ 'sa-ie,
IV/ie/n l hcoACi a irtrta a-lra^nxfiAq 'c^ Mi t^arri,

P A D D Y LAY BACK
Een heel sfeervol lied, al is die sfeer dan ook
nogal somber.
Een koude, miezerige deccmbermorgen en alle
centen op.
Waar ze gebleven zijn? Ciod mag het weten.
Gelukkig is er die dag nogal wat vraag naar
matrozen en dus rap gemonsterd op de Engelse bark 'Hotspur'.
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Wie monstert, krijgt een voorschot en dat is
ruim voldoende om lamlazerus te worden.
Maar dan de volgende morgen... Z() koud, 'afrappin o' me flippers.' Tegenwoordig zouden
ze zeggen dat ze 'in hun tuig stonden te schudden'.
En waaien ook nog. Wat zeg ik? Zelfs een
storm waarschuwing.
Als je dan met een punthoofd wakker wordt
en je hoort een rauwe stem die brult dat er
appèl gehouden wordt, dan weet je dat je weer
op stap bent. Je komt aan dek en je ziet dat
hele zootje staan... Mijn God, zoiets heb je
nog nooit van je leven gezien. Wat een zootje.
Daar knapt een mens toch wel helemaal op af.

o 'T>U gLADE SJÖMAlSi
SCANDINAVISCH G A N G S P I L EN A N K E R S P I L L I E D J E
In 1870 werd dit lied gezongen aan de
kaapstander van het Zweedse schip Zarit^a toen ze op de London River ankcrop
ging en tussen de boeien door naar buiten
scharrelde.
Het was een van Robertsfor's 'famiUand-farmer' schepen.
Het schip waar het in dit lied om gaat,
moet een van die kleine houten barken
zijn geweest die uit een Noorse fjord vertrekt met een lading boomstammen bestemd voor het andere eind van de wereld. In zo'n geval zwaaide de zeeman zijn
vrouw of zijn liefje vaarwel die aan de wal
stond, scherp afgetekend tegen het witte
huisje tussen de groene sparren. Voor
Scandinavië en de Oostzeelanden was dit
een heel normaal beeld, maar dat verschilde nogal van de tonelen die zich in de
dagen van de zeilvaart afspeelden bij vertrek uit een haven als Hamburg, Rotterdam of Antwerpen.
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du afa- de sjir ^ Wi»? hn du iOAH-HM dd-U.

^ik aif Ae-sa ck-/iMvj iwc- d^n pa de^ in da o-ce-M,
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O
O Jij VROLIJKE ZEEMAN
Bij wijze van refrein wordt elk couplet herhaald.

(yt/i c/i ({- iapp cie{ S/M -ft/t Ui^ 'to/n wft ^mmed'^s /rVV,
i .dh^K/i/se/c/ ii/irns cti ie^f(yn fiaSiA-feyd'tti-i^if.

•t yf(& moMpa dack Zrt«/&f fa {i£C<!Üpa. mamd
C/C/L ((( Ó7n(/oyli^-i/in sA^'idl^ -{ifClraA{ kaAn -folfviCa/ni/
i'. h'-H OA a/f-dny ^ir/{ a /ida.'i{^ skippef Iro^Jco'! »-<no /a/i(
/iiêta s/na^t^ up}pd nasH set cm ioAlu ^uda (nyii,
b DÓA mee/{M(>n ufpïi Ml'/aei-^ait Siyt^sen a/i i^^c/,
SfttA c/eti mr/dj /a^/ci/ /iM/et, weff, 1» i^H(^ i^cjyi .{'ern,
/, Viye-n di/t^ moe ild iliil i'a//cv io^ -t-o^^'oA/if i^
^ l/ff i/^moA a i/ef in^i&i i iii/re-nc/ai/e ^Cu/-,
S. ^d'oC&n l/en da^ iAupjdneA, s/jÓAnai nfnas nd^e m&i
yAte/fin/ Mja JcifoA ^littn soi&i cm a// hi//" net
9. E10// c^/i duUtniMfiv^ '.a /iar skepof/ fic/ei i/aAu/iur]
jl[ciAtac!ti sfo/t sja»icm c(aA </a^n(( /LOA n/i /-aada/ uu ci/ia4r 10 Alen in Pichin o^i c/«Aiwit/ ail tri /(c/e^ i^q&M nM,
J'ad' ?ïf iitj dd /iuAide ^cha ncf/ m /"Ij i ^Aii/tr&n </i>i/.

1. O jij vrolijke zeeman, je gaat dit land verlaten om
rond de wereld te zeilen, over de grote oceaan.
2. Je bent blij en tevreden, je zingt een vrolijk lied
en je vertrouwt op de Heer in de hemel.
3. Het anker wordt gehieuwd en de zeilen gebrast.
De een neemt het wiel en de ander klaart op.
4. We wuiven naar hen die achterblijven op het
strand;
We groeten ons dierbare vaderland.
5. Nu is alles geklaard en het schip dat maakt vaart
en we zien het huisje aan de wal voorbij glijden.
6. Daar staat mijn geliefde met tranen in de ogen;
Ze is wel bedroefd, maar we zien elkaar terug.
7. De avond valt en de nacht is dreigend;
De wind giert door het want en de zeilen.
8. De zon is verdwenen, geen ster laat zich zien;
De toornige zee wordt opgejaagd en wil ons vernietigen.
9. De zee breekt en de branding brult; ons schip
heeft het zwaar te verduren.
Menige goede zeeman heeft hier al zijn graf gevonden.
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Zoals de meeste vierregeHge shanties
werd ook dit lied oorspronkelijk aan het
braadspil gezongen. Het is vrij oud en
was zowel populair bij de koopvaardij als
bij de walvisvaart. Men neemt aan dat het
tijdens de Mexicaanse Oorlog is ontstaan,
maar er zijn ook deskundigen die van mening zijn dat het van een Bretons gebed
voor Sint Anna afstamt.

fiftjJJJlf^J
OijSm-ü

OM a^Mn'dm(/M,A'om^

S'm-U' OM- a
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/ ^ ^euned ^e CIOM a/yfltrfdey
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t^dAe4^
The 'Washington Irving', gebouwd m hast Boston, Mass., 1S4J.
Naar een anoniem pastel.

^vi/iy

scrfd^e^ dtoAfi a^d -hue,

(y'/f, c5^t4«^(4' a^med

5, Ah

Antonw Löpe:^ de Santa Anna,
i'/94-iSy6, President van Mexico.

De Britse zeelieden stonden tijdens de
Mexicaanse Oorlog aan de kant van de
Mexicanen en het gebeurde zelfs dat ze
deserteerden om in het bij elkaar geraapte
leger van Santiana dienst te nemen.
Dat Generaal Taylor op de vlucht ging
zoals men ons hier wil doen geloven, is
historisch niet juist. Het was Generaal
Santa Anna die Monterey aan Taylor
moest overgeven.
Er bestaan ook versies die weinig of niets
met de oorlog uitstaande hebben. Een
daarvan heeft het over ('aptain Stormalong (en zijn zoon) en verhaalt over 'een
schip van duizend ton, afgeladen met Jamaica rum.' Een van de vele gevoelige
regels hierin is; 'I'd give ye whiskey and
lots of gin. An' stay in the port that we
wuz in.'
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a{ Adod^ey def

.^,

dda^if ftn^yid '^ sofdc&4 's ^4cM/t
'TtvDS a -fte/tceo/n'indcA s-kiJc,
dander ^ayid-f^Sy /(ruydi -^

4^.

ij. /fn 'dd'f^'ft'^^' 'S' yidme is KKCmrn,
yjdiiai a ma^ oo/ri d(r mis idcnvyi,
f, 'Tms mide^Cd
ddo/n-ha/na. tnt

ofMidtey
dei ^ ,
a ^€
i^addau,

(!)k,SaM{t(Una's day 14 (rh,
ddam-fiama yirtdi^yd{- Mr male,

In de versie die we hierbi] aantreffen, wordt de lof van Santiana
gezongen en verteld hoe hi) bi)
'MoUey-del-rey' (Monterey) zijn
been verloor. Daarna heeft hi) het
verder wel bekeken en voor hem
is het vechten verder afgelopen.

Uk, boAiiriM^a's f true a^ixni^
doA fcrtn Ue dtëd'd af
ddo^cy-ded-My.

De haven van Liverpool (rechts) m hel
hegin van de negentiende eeiiu\

10. Od.on/yittü^a. jin(a(d ƒ^^? fUs Oyodd,
Wdad deeds ke dd koAtt a^ ken dd'd.

/^

SANTIANA

%EAVnSG
OF %IVEI^OOL
ENGELSE rOREBlTTFR
faJteije
De allereerste versie van de^e mooie oude
forebitter die ooit in druk verscheen, was
die welke aan W M Doerflinger werd
voorge?ongen door Dick Maitland uit
Sailor's Snug Harbor, New York Mait
land was shantyman geweest aan boord
van Downeast (Yankee), Bluenose (Nova
Scotische) en Limey (Engelse) zeilschc
pen

'tvft
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An IM: -(iai Iwiffoi^se 4^ec/aj
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I >f fkippeoli4i a Vo/nkee c/ippe^ i/iip
J)my 'iéW/^Tf IS ^e^ Home
And -^e mak kesjust-f^e

sii^e

Tis me secimApü^saa^ wi^ oA S'HA^SS
A-n I -fiink I knoivs kim wf^
/ / a moA s a siZ(fiyi ke mii arl a/ana
I3M( tfnoi ke 5 iuAeunM^
I me fe ivffA (o/AiDven f/iede^tck
Ahism 'PCace a^AViMke(£ane
kis a timg f&nj (rme me kuch Irtm
(A--V ksee yem djatn
(Ao k^e ye n>^&^my (mm kl.ue Ai:n/^
'^otnA^ye )>^u Acn/^ (^(Tü-AAue
kTinu^ k a t(ma kcrhjf kme nif dea/t
A-uk -mtf d^an dtm k je cyiy

4JJ11
fiA-ed m' m^ ë^

lis hd {^ teiw onac^j i^we^

p^kiat

^ r r i ^ i J l J J J Jij J
miei^es Tne duime da^ SA^ nrie*t I k'konés of ue. -
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Vroeger had Liverpool twee htven
kwartieren Southend en Northend
De schepen die uit dc Southend docks
vertrokken, gingen met stukgoed na ir
San Francisco en Puget Sound (Was
hington) en namen graan of hout mee
terug
I ower I rederick Street is in het Sou
thend en stond bekend als 'Flukey Al
ley' Hier woonden Puerto Ricanen,
Scandim\iers en ook Hawaiaansc /ee

heden Deze laatsten waren meestal
harpoenier geweest, hadden genoeg
gekregen van de walvisvaart in de PT
cific en op een graanschip voor I i\er
pool aangemonsterd om daar vervol
gens te bli|ven Zi) gaven I ower I re
derick Street de bijnaam 'Flukey Al
ley'

gOODBYE

'TAI^-'YE-'WELL

ENGELS/AMI'RIKAANS GANGSPIL- EN ANKI'.RSPIIJ.IKD
Van alle 'homeward-bound shanties,' de
shanties dus die de thuisreis bezingen, is
dit waarschijnlijk wel de populairste. Het
werd vooral gezongen aan boord van de
schepen die uit een van de salpeterhavens
op de 'Flaming Coast' van Chili vertrok-
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km - zvé (Pfd -Man 50^!
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f^ou •yin&' came d(rnm

i, yfh '•nr^ev wf y é izr-f^ l4'a/dcisey
i^a-fcs,
Sic^
cm "pa^lAf ^ i^eci ^ns^ men drwa/'f-,
^ .dh 'one (a- -f^e crMfA ye'l°{^cM

7 ^ ^ sny

^. //em fizé 'Me^ On di^ed'hee/
n^sami ^ape ïrmee/,
cfon mf ff ^ 'udff^ ' ^cf^ sceó'S of fl/ sPi(eé
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^e'Cf meel Uase / ^ ^a/s cu, w ff ^me

^eviif

^e/f

7. I iZ -kff TKe of(f wammf
nr^e^ l^e/s fm:^ Atnfti,
T^em ^a/s {AeA/ <m /{i4nf Sf^e^i' WTTM 'f &a,vf me ane
a/a,
8, We '•W hcrm&woJid frcru^d '^'^ w c/ciu of- tie fvwy?,
Sfaymp M.P me (tuf^'es a-n' necci^ d a/icru^if.
'j. ^dn'Tvken w€ aeé ^nne, b^s, >WH'i-n^-f^ a/to-uytd,
We'd"ie<i7^ z ^ iAe cme/ol frr f^i4 fuffy ScKncf
10, Ipe'^n/ a fvfU ffa-sdyi/ pete^d a*t' laumef -/al fir Htr;
hd^ 'f^ Ij a/s 0^ f^ firnPnirpe w ca-finirf S"^ nir!
.•^6

ken. Ook aan boord van Noorse en Franse schepen was het welbekend (zie: 'Astu Connu Ie Pèr Lanc'lot?').
Als een zwaar met salpeter beladen schip
uit Caleta, Bueno, Taltal, Antafagosta of
Mejilones vertrok, om er maar een paar te
noemen, kwamen de mannen van andere
schepen aan boord om het refrein van deze shanty mee te zingen. Al waren ze dan
van allerlei verschillende nationaliteiten,
het Engelse refrein kende iedereen.
De avond tevoren werd een houten kruis
met vier lampen aan de ra gehesen, wat
het Zuiderkruis moest uitbeelden.
Dit maakte, samen met het luiden van de
bel en 'hoera'-geroep vanaf de andere
schepen, deel uit van het ' G o d zegene de
thuisvaarder'-ritueel.
G O O D B Y E FARE-YE-WELL
Naar huis! Terug naar Liverpool en vooral...
terug naar de meis|es en de vrouwen die vol
spanning uitkijken naar Johnny die veertien
maanden gage in zi|n zak heeft (!).
De tekst spreekt voor zichzelf en een vertaling
ontkracht een shanty als deze alleen maar.
Het is een vrolijk lied, waaruit verlangen naar
huls en vertrouwen op een goede, snelle reis
spreekt.

OUTWARD ^I\IP "JIOMEWAIiP "^OUJ^D

O

ENGELS:
F O R E B I T T E R EN G A N G S P I L L I E D
Oorspronkelijk moet dit lied ofwel afkomstig zijn van de marine, óf van de
Oost-lndievaardcrs, omdat Malabar vrijwel uitsluitend bezocht werd door oorlogsschepen en de schepen van Jan Compagnie. Een purser die grog (dat is met
water aangelengde rum) uitdeelde, trof
men wel bij de marine aan, maar veel minder vaak bij de koopvaardij. In tegenstelling tot wat de romanschrijvers ons willen
doen geloven, werd bij de Engelse koopvaardij uitsluitend rum verstrekt na
stormweer of na een bijzonder zwaar karwei.
De Britse Marine kent het woord 'grog'
nog steeds. In de achttiende eeuw was er
een zekere Admiraal Vernon die een cape
droeg van een sterke, waterdichte stof die
men 'grogram' noemde, reden om hem de
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(nel a - cüeu, W

Scufs a/re 'im-^fk^''^''^trDt(nd-h>/yéüw "f^e nmr

winê4 HvA-AcJi^'Mkoid-ymiiovimxiy, mch-

Am^MMoui-mnimmtiil

CH.

O
2

Oh, i^e nnyid (hm fioAi^fiirm (ie ease nm ' eas{,
The shipwittsaif(cn
l<nc>-fs a{ fe,^s&,
The pK/ise^ mé'tOKA nranés supply,
/fn 'rvfiife n/c've oAirf- nrfYCnen^&i SOA^ c/te

i, yfn'if
-ru^ {irucA a{^a(a(oA,
O/l aw adcA paitas fwl,
The pzofiS&i (n&n mtC-éip (4e ohink,
An' jMs(r £(ke ^isde-^ w mfCoOimk

1-, AH '•nr^&n otiA {fiAee ^fea^s (4e4i OM OU{,
'lis jofCy neaA dme Tvf meid'a^n{i
'd^ tvien )vf a/ie (mnf andancemme -piee,
^ , >w>^ 't >ve fioyve a jof/fi/ spnee

5; /!H ' wfie^ m qe-fs /o ~f4e
/inspootc/oxh,
The pi4e(hf if<^& ccrme aojirn m //nks,
One {v (fie o(fie4 lye COAI ^eoA (^em 5eiy,
(h&ie ccrmei JoTinnj m(ft fiis (Aiieeyea/is'pm,
bijnaam '(^Id G r o g ' te geven. Aangezien
hi| de eerste marineofficier was die de rum
voor de bemanning met water liet aanlengen, noemde men die rum spottend
'grog.'
De schepen waarop dit lied oorspronkeli)k betrekking had, vertrokken uit de
Milbay Docks in Plymouth, Engeland,
maar de Engelse en Amerikaanse zeelieden vervingen dit later al naar het uitkwam door: ' T o Pensacola t o w n . . . ' of:
' T o the Catherine docks...'

b. /h ' (i&n yiK'^tUiifiv
(4e duffm
'(4e iJeOC
IV/iC^e ^ooT^ ëiijuri Mey «^ sefif,
IH (Owes (4e fo/yic/Coii/m(4 ^ synid^
Saym ', 'DyueiK -up^ fads^ nr4ife tCs nnii(4 i/e^ hr4ife."
T. 'Bid yix4en (4e mo-ney's au ipei{ a/n 'atme,
/[/ime (v (e (rviAPwed, nme {tr^e Cenf,
A coTnes (4e f(ini/f(yic4 'nn(4 a ptomy!^
Sayiyi', 'Aje( up, Jack, fe( John ut dow/i ("
S, Th en pom ot' JaJ m u^ un deA s(ni^c{,
Th&ie's sdips inpcyit aff nrah-bna haiidSi
fk^oes <w é(n/ij as 4e di(( (yfjme,
An '4e (nd ad ten (o his na~(iiX' shio^e,

\ ^ ^
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FRANSK FORF.BITTRR
Men beweert dat dit lied uit de tijd van
Louis-Philippe (1830-1848) dateert, maar
ik ben van mening dat het tenminste honderd jaar ouder is en nog uit de tijd stamt
toen de Fransen een deel van India in hun
bezit hadden.
Dat was nog voordat het Carnatic district
(waarin Madras en Pondicherry hggen)
door de J^ngelscn werd veroverd, die het
bestuur in handen gaven van een Indische
prins die de F-ngelse zaak gunstig gezind
was.
Het lied gaat over een inlands meisje dat
tevergeefs probeert het vertrek van haar
mallow tegen te houden.
De gouverneur is onvermurwbaar; het
schip ligt op vertrek en het is veel te laat
om nu de vereiste vergunning nog in orde
te maken. Adieu Madras!

O

6^ I l

J J l| M

yH^

A' aïëïiMa-dna^, a-dmfoM-ta/io(<,^-/\-- t/üeu/icrf'

k)

p ir P J ülJ

\\^\

sote, a-diM ca/- &i7,cémVai(-dau a }n(m, /< La. pa-

mmi, & k4 pa-U, lié- fas, / / - ^ j " , ^yP<w?V-W/

O

'
Moiyi

vmi fuiM

o
u/ne

péti-ficm,

<'h tulssé c((mc(oH CU.
V A A R W F L MADRAS
1. Vaarwel Madras, vaarwel zijden halsdoeken.
Vaarwel zijden jurk, vaarwel halskettingen,
Liefste van me, li ka pati.
Helaas, helaas, het is voorgoed!
(laatste twee regels van elk couplet worden
telkens herhaald)
2. Goedendag, meneer de Gouverneur,
Ik kom met een verzoek.
Ik kom vragen.
Of mijn liefste hier mag blijven.
3. Nee! Nee! Nee! Nee! Het is te laat.
Het schip is al bij de boei,
Nee! Nee! Nee! Nee! Het is te laat.
Het kan elk moment vertrekken.
4. Vaarwel Madras, vaarwel zijden halsdoeken.
Vaarwel gouden ringen, vaarwel halskettmgen,},.
Liefste van me, li ka pati.
Helaas, helaas, het is voorg<ied!

38

"i. Arn! nfful nim! nim! o(èja hopin.'iof,
Jda-éim^n-^ a déja ÓM ia Irouée,
/^'(m ' nm! ncm! noTi! (üjö- {^(rphiAil,

^. Aeiieu /pfaiéids, a(/iei{ ftnt faAds !
/ft(Uc( oAaiHS d'M, adi&a cottiers, c^mx,
7)ou/m a menu, ^ -ka pxêi,
l~fé('as, fié(!'a4, cépou -/iru/au /

^OLLIJSG "WOME
E N G F I SF F O R F B I T T F R
FN GANGSPII LIFD
Als dit lied als forcbitter wordt gezongen
worden twee coupletten samengevoegd
Zoals 'Goodbye Fare ye well' het geijkte
lied was bij vertrek van de Chileense kust,
werd 'Rolling Home' gewoonlijk gezon
gen aan boord van de schepen die vanuit
Australië thuisvoeren
Men zegt dat dit lied ontstaan is uit een
gedicht dat ( harles Mackay aan boord
van een schip schreef Het is echter ook
mogeli)k dat Mackay zi)n gedicht baseer
de op het gezang van de matrozen Deze
versie is wat 'zilter' dan de gebruikelijke,
met minder coupletten van Mackay
De Amerikanen veranderden 'dear Old
Fngland' in 'dear New England' en de
Duitsers zongen soms het Engelse refrein
bi| Duitse coupletten, hoewel ze ook vaak
het volgende refrein zongen
Segler
Segler
Segler
Segler

di^aé^ /a^^s io- nM -f^e cap sim, $^ee ^c

1 1 |> J' J' I J f l' M p p ^ I

fime ^ ( / ( ^ fime, Tlo{^ dome H' tyio^iic sea, W-&n

kM

liiiMVïinTi [i I ivri|iwT(|-gyiitTfiMiriTi|Ti'r»in|ioi[]iinni •

ïüdmiiWcmcmd K/^

a/nid^
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Heim, Segler Heim,
Heim wohl ubers Meer,
Heim zur Deutschen Heimat,
Heim mem I leb zu dir

Pcae ye wCi ^e doA^ eyed da.mse£i
(^tH t^^e

cdeeAS ^

[ M^&S/I teeA.
'(n<

l-f-aiif i^e-(nryirXime a/êlyr IroMH.
(F&Mj aff siuf n/€ coAi a^fmd
^

'Rou'yid Cape ^Itnn mj a m/ilots fncnnDi
//mr amonj ne '^e a^ inaw
t/e -m/'^ ^eaA OMA ifieu{/ac4s Stm^tn
] /iee{ fiei ficrme (ntfs m fi&i yir '

5 c i^fi^en mtm/ns a-yiruu pcnn [ytjCMicC
Ontif ffCu days yitr male
On iaêl hoiAe amd CAao^eA. I^as^ (roifS
Tin/on beans {^a/ make us scrte
6 //(mr /if /di-^iiAddiy(''('i "( mwiAi
d\-H -tve/u (rme\d i^p id-f^e //(/le
Tdtd Ue cmvas fuff O/n d4a.nn.K
?avn wf ^(rf cm [^n^fimd s ^lio^e
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Dit was de welbekende 'Paying-off Shanty' omdat hl| ofwel werd gezongen als het
schip door de sluizen verhaald werd, of
als de pompen nog een keer bemand
moesten worden alvorens de bemanning
werd uitbetaald
O p zee werd iedere vorm van dienstweigering of brutaliteit, hoe gering ook, op
een draconische manier gestraft, maar er
was een ongeschreven wet dat een zeeman
/i|n gevoelens wel zingend mocht uiten,
hoe opstandig dat dan ook mocht zi)n.
Dit lied werd hiervoor vaak gebruikt.
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I heaAc{ f^e Of Ai an sai^
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Th( wryik nrn^ koAcl am ine i^inja^ nncr iimi,
'IJic sca nruj fiia^O/n me ja^s n»/j iiiima

9 Oi Una Mai n^ iouS Wtff ne^eA ir€
In ahuH^/iA^ inirJii4e ftjiCS O sie

^

The nnnii-nruj ^ufoAi
?ke SMppecl iTpee^

10 The maif )vu^ a iuckcr OAI ihe 0id Ma^ a ii^ii,
The ivsum n/uj a ie^i^ mi( He middê mmeof Kmti

ine sea AiUt fujii
OM 'none n^ni iy

S', The f^ulr mt<7 iai/an ine Hra^i fcnv^
Bui ncmr (mce mme CuiicHe fvc
ff^

II Tke 0f'Man sweats im ilfemaif sevfoAS iznr;
The Mc^ aff s-nreoA, o/n sowmék yat^

b

li liï ipayücye^ mo/ij O/n firy&i
mvsi
H maiivis npé n^ei^e^ ye^ fa^-f crt fud

Oil, om Of Aian / f cion'{iet no sa/f,
Wé (f ff ififoi off w a n(e£ c/e(m^f

7, ^e'cf ie i^a^ off im a yuC^e c&OAii^if,
ÏPiifi affyt(^ii{ l/h an pfeniu of aé

li

f

'^ h/e ff fe«ve / ^ iiijit amw^ff
feaj^ /{W Aiim
rtn TIM' ff ^&av( if e hma/M fziiiv^d ^

9kes pcnx/iij i-Puclien anpoAi^i^ A(j^ecf
The iloomin cAandis fa^i^ iPtuiei/
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The ihtp wan { siee^i nal siay -nai -m-oA
An so us diefffracfs feoAnf- (v sn^a^

ZEELUI;
TÏOEZE
^^WEÏ^^EJNL,
KA]N^RPE]\,
^]NL§TIEKyE]NL
Bi) veel walslurpen leeft de vreemde
gtdachte dat de kapitein bi) vertrek
het rotr in handen neemt, om vervolgens de hele reis / o te bli|ven staan' In
werkelijkheid is dat natuurlijk wel
enigs7ins anders Vooral in de ti|d van
de /eilvaart droeg de kapitein de verantwoording voor een volledig geïsoleerde microcosmos, maar ver7ette
overigens /elf geen lichameli)k werk
Hl) leidde de navigatie (en was vaak
7elfs de enige navigator aan boord),
beoordeelde het weer en hield toezicht
op de zeilen, de officieren en bemanning, kortom op alles wat ook maar
iets met het verloop van de reis uitstaande had. Er was in die dagen een
\ ri| grof gezegde waarmee de macht
\ an de ge/agvoereicr werd beschreven
en dat luidde als volgf 'Hl) kan )e op
ele werelei helpen, elopcn, trouwen, berechten, ophangen en naaien, maar hl)
kan )e niet zuanger maken''
Er waren wel ple/ierige schepen waarop de gezagvoerder samen met zi)n bemanning aan spelletjes meeeleeel, maar
dat was een hoge uit/ondering I'n de
kloof tussen officieien en bemanning
was zelfs nog groter dan die tussen gezagvoerder en officieren
Let wel: zo lagen de verhoudingen op
de grote \aart, op de kustvaart, naar
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STRIKE dUE "^ELL

ENGELS POMPLIED
de Oostzee bi)vo()rbetld, ging het allemaal veel gemoedeliiker
Vanaf het moment dat een matroos
aan booid van een grote vaartschip
stapte, werd hi| aan de gang gehouden. Afge/ien van het normale routi
newerk als roertorn en uitki)k lopen,
het bedienen van de ?eilen en de tuigage, was een schip 'Net als een dames
horloge' altijd in de reparatie.' Zodoende waren er dageli|ks karweitjes
als 'schiemannen'
splitsen, inbinden
van jufferblokken, de zeilmaker helpen, reparaties hoog in de tuigage, koper poetsen, lakwerk schoonmaken en
het dek schuren, het beruchte 'psalmzingen.' Het spreekt vanzelf dat ze
mopperden en kankerden, waarbij er
vaak zoiets gemompeld werd als: 'Wie
verkoopt er nou zijn boerderij en gaat
naar zee?' of: 'Als ik nou weer afmonster, neem ik een roeiriem over mijn
schouder en wandel het bmnenland in.
Zodra ik ergens kom waar ze vragen
wat dat voor een ding is dat ik daar op
mijn nek heb, gooi ik mijn anker uit en
ga nooit meer weg!' Dat is een regel
die zo uit de Odyssey komt!
Ook zeiden ze wel- 'Wie voor zijn ple
zier naar zee gaat, gaat voor tijdverdrijf naar de hel.' En toch keerden
ze steeds weer naar dit leven terug.
Hun wemige vnje tijd brachten ze
door met zingen, muziek maken, dansen, scheepjes in flessen maken en modelletjes bouwen, matten vlechten en
snijwerk maken, van walvistanden bijvoorbeeld.
Het leven van de zeeman was zo vol
ontberingen dat hij er veelal reumatiek
of een breuk aan overhield, als hij tenminste niet uit de mast viel of verdronk De kapitein was de enige dokter en zelfs het sterven werd hem nog
niet gemakkelijk gemaakt, waarna hij
vervolgens snel overboord werd gezet.
Jan de Matroos had zijn eigen versie
van een lijkrede op zee, die als volgt
ging:
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De melodie van dit pomplied is in de wereld van de folkmuziek welbekend. Het
Schotse liedje 'Rmg the Bell Watchman'
on'Twll Bach y Clo'uit Wales hebben hetzelfde wijsje, terwijl men het m Australië
bij het schapenscheren kent als 'Click G o
the Shears '
Het IS moeilijk te zeggen welk van die
liedjes nu eigenlijk het originele is, maar
ik ben geneigd aan te nemen dat dit zeemanslied toch het oudst is

z 'Davn on me maiAidm yvT^k(/yij «{- Me pumps
7he/te us Ke taMlmayidyrahfi-Aeae^y^
MM (runks,
OKA h Hn/i/'Md Meu see a M,eiz(r syi/^f^
fhey Ai mshinj U.a{: He secondma4f
wmtdsk^(ke,
s-hLke [ie teff
3

Afé aé-den/keefpoT>^/l^d^stm
dnnds,
(Sj^oApin^ i^e spates m fiis cüfdmi4en«/ hands,
ZmkiMa ld -fke ccmpass a.H i^e cauAse is cfeoA as nett
f/( 's mskma i^ai ne secondma^e HAou^d i-(tth,
shike -f^e UtC

4

f-iT? 'a/icl an -f^e f o 'c sfekead keeping skaAP fnkcnclr,
Ih^c i-S 'Jokunu sévudm^, A^idy^-Zi}
skovf,
"^Ljkh iruAnin' (yiimi:, siA, m 'e^fttyHitM es yv-fff"
U( s mskyn ikatkhi sectmd ma-k mnefdshiAe
skikeÜeMC

5' d^-i OTi -de cjuaA-k^declc iwi jaffan-é capd^m i-(und$,
£ooktn {v mnd and m-fk kus yfasses M his kiand,
Ivkai he es HiinkitAt 'erf, n>€ linow IMU fvfff
Ues -diinktAij mme (^skenh^iAij' sa^f, -k^an s-h(kce,
sPiikek^ekff
For man that is born of woman
has but a short time live.
He goes up like a fore topm'st
stavs'1, comes down like a
flyin'jib.
Dat IS de zeeman ten voeten uit, humor t(5t het bittere eind'

STRIKE T H E BELL

o

o

f) * J } J> J . ) Jï

De tweede stuurman loopt op de kampanje
heen en weer en God mag weten wat hi| denkt
Als hl] nou verdomme maar eens opschoot en
acht glazen sloeg, dan konden we van wacht
af, want wi| zien ook wel dat er meer wind
komt. Sla nou op die bel, man!
De wacht staat aan de pompen, maar het zit er
bi)na op en dan snel de kooi in. Maar aan loef
komt een zware bui aan, dus als die kerel nou
cindeli|k eens op die bel sloeg...'
Andersson staat sti|fverkleumd aan het wiel en
staart naar het kompas Hi) heeft maar een
wens- dic bel'
|ohnny loopt uitkijk op de bak en is klaar om
te schreeuwen dat alle lichten helder branden
en er verder niets in zicht is. Als die stuurman
nou cindeli|k maar eens op die bel wou slaan'
l'n achterop staat onze kapitein naar loef te
staren Wat hi) denkt weten we maar al te goed
Hi| denkt alleen maar aan zeil minderen en helemaal niet aan die bel.

( P p p>
nvi<,ln é^a{ fie mufdkan
Mf -Hp m

^hifie,ihik£Me

f P PI n I I P P M I' _
Siuh il'Mt, se-ctmci ynak fd US ^^

l-e - &nr-

see ^
c{'sp
4C^Mp
l^m-,
i/^(7((j wfé'-hr^i/md-OAcf^
> j j J ^ye ^COM
^^

(Tvk ai i^e jfa'i'i^

YJiH^^^^^i^^^Ail^^

. P P P ^ ^ J ' j > l^l

!>

nrnik Ud ife 'h/mfdLu/i-Zw lop (Ui' shcke^ ^hke l^e ^tl^f
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De ti)d werd aan boord van schepen altijd aangegeven door slagen op de bel en een etmaal
was in verschillende 'wachten' verdeeld, wat
zelfs in de bi)bel al wordt genoemd.
O p Engelse en Amerikaanse schepen duurde
een wacht vier uur, met uitzondering van de
wacht van 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds
die in tweeen was verdeeld Dit noemde men
de eerste en de tweede hondenwacht, waarbi)
al direct een verschil in benaming met de
wachten op Nederlandse schepen opvalt. Wi|
noemen deze wacht van 16 tot 20 uur de Platvoetwacht. Men deelde deze wacht in tweeen
om de werktijden van de bemanning te laten
wisselen O p Duitse en Scandinavische sche
pen was het gebruikelijk om een lange namiddagwacht te lopen, van 12 tot 18.30, waarna de
mannen dan tot middernacht vrij waren Dan
weer op wacht van middernacht tot 's morgens 4 uur, vrij van 4 tot 8, aan dek tot de
middag en vervolgens de lange namiddagwacht vrij

<^§-&VGO]SW %E "PÈI^ %AT^ZOT?

FRANSE HALYARD SHANTY
Dit is duidelijk een Franse versie van het
P^ngelse gangspillied 'Goodbye Fare-yewell'; alleen gebruikte Jean Matelot het
bij het halen inplaats van bij het hieuwen.
Bij de keiharde kerels op de Franse walvisvaardcrs die over de South Pacific
zwierven op zoek naar de reusachtige cachelot, de potvis, was het erg populair.
Deze walvisvaarders hadden hun basis op
Nukü Hiva, een van de Marquesas F^ilanden, waar Herman Melville destijds verbleef nadat hij van een Amerikaanse walvisvaarder was gedrost.
Mogelijk is het interessant om hier te vermelden dat tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1775) veel walvishavens in
New England door Engelse oorlogsschepen werden geblokkeerd en beschoten,
(^ok overvielen ze de walvisvaarders van
de Yankees op zee, zodat er tenslotte vrij-

/5
J

mmÊmmmummiwamÊmmÊmmmÊr-

6cL(Ji~a-füh, ^htoi'.u!

O

CH.

If a -hots ft'f&s om izmi £« peoK.
3. c/'-Kne a ^irtcen{,
/'luc^ea
^a -Piinsième ed a Cof/rminr.
^

It (/oi^ne ca aauik a ses mai'fm,
/ cmps i/e bcil'U e( c/e ijMincfeoAi.

5

If miLnae fa ina^/e, nffuS
faiss'kn,
If Irott cii< tnn n fm de reAu.

G. /f fa münofui^e
fe écnco/
Te c/jiesse a ccmps de caézffoir,

wel geen vloot meer over was. Dit had tot
gevolg dat veel walvisvaarders uit New
Bedford en Nantucket met hun hele hebben en houwen naar Milford Haven in
Wales en naar het Franse Duinkerken vertrokken.
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HEB J E VADER L A N C L O T G E K E N D ?
Pcre Lancelot is een walvisvaardcr dic op potvis
jaagt.
Hij heeft drie dochters en die zitten alle drie in het
leven; de ene in Lorient, de andere in Bordeaux en
nummer drie in Colombo.
Zijn matrozen moeten zich krom werken en het eten
is ook niet best. Hij eet vlees en zi] krijgen de botjes;
hij drinkt wijn, maar zi| mogen water drinken.
Ln bij het manoeuvreren deelt die ouwe vrek nog
klappen uit ook.

%ES &KPI§ "MAl^JSS "DE QF^IX

O

FRANSE FOREBITTER
Het voorval dat in dit lied wordt beschreven - het breken van een paard, waardoor
er een matroos overboord valt - was in de
dagen van de zeilvaart bepaald geen uitzondering.
Een 'paard' is de lijn die onder de ra loopt
en waarop de matrozen moeten staan als
er een zeil losgemaakt of geborgen moet
worden. In het laatst van de negentiende
eeuw waren de paarden van staaldraad en
werden regelmatig naar beneden gehaald
om ze met behulp van de kaapstander op
hun sterkte te beproeven. Voor die tijd
was het echter allemaal touwwerk.
Kwam de man in zee terecht, dan was er
nog een mogelijkheid om hem weer op te
pikken, als het tenminste bij daglicht gebeurde. Kwam hij op dek terecht, dan had
hij geen schijn van kans om het er levend
af te brengen.

C/Hai^i^nf ciiia/i»/nk--ixnci Aancó poji mms.
3, C/^fnit^j cfuci/amtC u^i-i- vtayncó iiaA mens,
£7- du vin a {ous fes n£pa^.
f. L 'oaplaine donne Kyi arup ^'sipp^él
"Vcaea. senACA fespe^^o-aueh."
5. ""pnAe a se/iwt
dspe^hff-fuefi/«
Cs mc</tciep}uc( z-tf a c-assé.
(•• Lc n^McAepieuf z'i/a

cassc',

f^{ tim me{' fa ohatmpe a

>>

SUA ^ SainiTAm-^cns;l^mha-é'-M, ha^ èa, ia,

O

O
DE DRIE MATROZEN
UIT G R O I X

(De eerste regel van elk couplet
wordt telkens herhaald)
Drie matrozen uit (jroix, gemonsterd op de Sa'inl [•'ran^ois voor vijfenveertig francs in de maand en
wijn bij elke maaltijd.
De kapitein blaast op zijn fluitje en
roept: 'Stand by om de bovenbramzcilcn te bergen!'
Kr is een paard gebroken en er ligt
een matroos in zee.
De boot wordt gestreken, maar alles wat ze vinden is zijn hoed, zijn
pijp en zijn mes.

f'eui.

S. ^ t'm me{- fa oha favpe a f'eau,
On n '.tehauira cjue S(ni c^apeeui,
'i. iJn n 'Tie-fiauira ct^ue '^m Jiccpeau,
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FORbBITTER

'Pau-rte ^ma- /um ^ vi&nfde (UOA- /u- Tcfut
D i t IS een 7eemanslied uit de ti)d v a n L o d e w i | k X I I I (1610-1645) t o e n F r a n k r i | k
met Spanje en later o o k m e t H o l l a n d in
o o r l o g was
H e t IS een o u d verhaal d a t w e eigenli)k
o v e r de hele w e r e l d aantreffen, J e a n Mate
lot, J a n Maat of J a c k T a r k o m t na een
lange reis of na de o o r l o g t h u i s en k o m t
t o t de o n t d e k k i n g d a t zi|n meis)e er m e t
een a n d e r v a n d o o r is of dat zi)n v r o u w
i n m i d d e l s m e t een a n d e r is h e r t r o u w d
o m d a t ze d a c h t dat hi| d o o d w a s .
H e t g e d i c h t Enoch Arden v a n T e n n y s o n is
h i e r v a n een klassiek v o o r b e e l d .

2

('^^^

\o

ÜMi^ ma/ii/n semtir a irovie, Tn<{ daux I
^e mji a im/iC ei a c^dni^t
Ei i« l)eiie hó-kise a pieu/ie^ Taui c/nfx i

(2u'auf^-\xou9 d(mc ia ifeCie kö-ksse TcruiJovx^
]^epedc^ UTTus v-oke vm ifamc
Gue ie MoJiiAx (xvi{ enpaisayii ^" fnd dmx ^
^, "u'esépas ment vtn if^ej/ M^^e-tie Tmi daux '
(d'ed ia pa'ie de m(xn ynoAc
dl/lo7istCw^ irous Aeaemi^ej a ^t ' Ten^iderux'

6 > / / / Dd-es tnm ia ieife iiSiesse drui dmx '
Vitus awp de 6ui deux e^i-zunls
] irus en COHJ fuaAe «pyieseni [ani o(mX ^
7, •Q_umdjiu ^^ de ses herm/ffd&s ferni derux '
IC eizid mcHi ei enieXtXie
Ci je me SUIS ymaAcee " fcrui dexux ^
S
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Bla/vtmoJiL'n mda scm vfive fov{dmX ^
^ans imicfiUeXi hui enpieuAaxrl:
£^ ^^ƒ<^ƒ/^'^ ion baiimeni Toui daux ^

tm-üe 'yu{"?aM-

j>^}|jJ,J.

me yna-Mn^ d'im /w-vi&ns- tuV'Tcnd demxl

Madame je Mvzens d? auefr/ie, fay{ C/OMX ^
QM 'OH appoiie ut cfu vtn éianc
Que ie mcoiuH batire enpassani '' Tnl dffux^
3

^

(/(rux'Un piejo/i(Mi ie ei

'

o

TERUGKEER VAN DE ZEEMAN
V a n ieder c o u p l e t w o r d t de eerste regel h e r h a a l d .
O p een schoen en een slof komt de 7eeman na de oorlog
thuis en, zo bcgn|pen we uit dit lied, stri|kt eerst maar
eens even in de herberg neer
'Waar kom |e vandaan, arme kereP' vraagt de mooie
waardin
'Uit de oorlog, madame Breng me dus eerst maar eens
een glas witte wi|n '
Hi| drinkt een glas en 7ingt een lied, maar de mooie
waardin zit te huilen
'Wat IS er loos, meid-" Heb ]e soms spi|t van dat beetje
wijn dat die arme kerel d r i n k t ' '
'Nee,' zegt de waardin, 'het gaat me niet om dat glas
wijn, maar u moet weten, meneer, dat u precies op mijn
man lijkt die gesneuveld is '
'Ah, vertel me eens, schone waardin, had je geen twee
kinderen van hem en heb je er nu geen v i e r ' '
'Ja, dat klopt Toen ze me schreven dat hi| dood en
begraven was, ben ik opnieuw getrouwd '
De zeeman drinkt zijn glas leeg, staat zonder te bedanken op en gaat hullend terug naar zijn schip

'^j'^öiiyi§öRjAi,'iEj'^öi{yiiq.AQA
S C A N D I N A V I S C H E HAI Y A R D
SHANTY
De windpomp die in dit lied wordt ge
noemd, kon men aan het eind van de vori
ge eeuw op alle kleine Noorse barken aan
treffen De Oostzeebarken waren van
hout en vaak 70 lek als een mand|e AK
een matroos aan boord van etn dergelijk
schip kwam, tilde hi| een luik op en r(x)k
eens wat voor lucht er in het ruim hing
Als het een uur in de wind stonk, was hi|
tevreden, rook het fris, dan wist hl) zeker
dat het schip lekte en stapte hi) weer aan
wal De windpomp was een uitkomst,
want urenlang met de hand pompen was
een vreseliik werk

E:j b^

vx s(/i ^-ü

ej düi vi kfa'faKtnt

fuU^
sh psAi vn/i l/m km OA a^

tcc^Ti^W^

fl-im ka/i Ü1S ur- mi aft' fimdtm ^S fa u-a.,

F/ici-l a/ fa ni(rf-spö/ik ira/rf an^d m (Ui [r^iA,

fiffA oss ftr ui2t i/tf

y^ ^m J

/ia/p-ir/oM i7lS in Aa.,

i IJ J'J' J- i

T^ois OA ^a met-spa/ii\i i/toff in/yid ^n 041 (roA

O
WF M O F T P N N I F T T R F U R E N ,
WI M O F T F N N U T k l A G F N
Van icdcr couplet worden ck hitste twee re
gels herhaald

Z

lj bai n 5i»ja ej 6ai jn f'fafa
'Den nin/pump m fio/i jo/i stm r^ampkiru/inen fuif
OM i/e{^(SsfaA
1 01 pen ticnsétpef/i bea/npeA n
Ooi/i£iMA dess seaet ^XW nu ièoA hon fams

3

é; 601 JJ7 5(yipti ej f?c>A w fifaaa
K(^nsiape^ fxün vticjC^ upp s/fP (ytcrc^ a //as/i
Om iieppoAH l^fOdfem ^OAI ê<AkaA pdiafcn

We moeten niet treuren we motten niet kh
gen, want on7e vriend, ek stuurman, is ilti|d in
de buurt Hl) heeft ons met de hand op /i)n
hart beloofd d.it hij ons d ur /\\ brengen w nr
ek wind heen waait
De windpomp draait zo licht als ccn veertje en
als het in de pijp begint te borrelen weet de
stuurman dat de pomp lens is en h u hi) de
zeilen van de wieken halen
We mogtn niet treuren tn khgen, w mt de
stuurmin weegt hiring, brood en vlees af
Als het de kipittin belieft, laat hij de teugels
vieren en krijgen we elke dig iets extri's
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GAisTu^diMmii
SiriLIAANS/ITALlAANSE FOREBITTLR
Dit rocrgangcrshed|e komt uit Trapani,
een haven die vroeger welbekend was bi)
de grote vaartschepen die in de zoutvaart
op West-Sicilie zaten. Tegenwoordig is
het nog steeds een belangri|kc vissersplaats.
Het Siciliaansc woord voor roerganger timiini vinden wc terug in een aantal benamingen die iets met de helmstok, het
stuurwiel of de roerganger te maken hebben Het Italiaanse woord voor roerganger IS limontere. Het oorspronkelijke Italiaanse woord timone kan de boom van een
ploeg 7i|n, de disselboom van een ri|tuig
of de paarden die aan de boom liepen, ter
onderscheiding van het span dat voorop
liep. Het Franse timonier betekent ook
roerganger en in de achttiende eeuw
sprak men op Engelse schepen van een
'timoneer.' In latere tijden noemde men
de roerverkhkker waaraan de officier van
de wacht kon zien hoe het roer lag een
'timon-o'-guy' en zelfs tegenwoordig
komt men het woord 'timenoguy' nog tegen als aanduiding van een eind touw of
lijn waar men eigenlijk geen goede naam
voor heeft

1

i^V.JJJ
p j - J pJIJ JJJJ^^i^-r
'o fKcd a- Si-'ned'di

;

TM-p^-M.

|^2^'Mr> r ö^J'jiJlJiT'^ i

IO

V (^ -

AUS' SC

OM-Aad cU

,

& a ^ Jfun-éi £( piccia{{:L bedcU
J/l/iopcmi
ofeci 'nam iu un CUMIMU
c/f ^ c/i{iM[-h sepiCCiull un^oAcMxiA.

3

i>f o4(iSS(i (f ^a MU
^poA'^inu,
£^ (dtc^dü 6^1 fa setm SOAALsh-nu
^•u -jucCM vxm acijMa e nesa mnu
aC'(rccki lyumarurp-^iiu de é'Hn(nM(,

In dit lied staat de roerganger te mijmeren
over de havens aan de Westsiciliaanse
kust. Het IS moeilijk te vertalen omdat het
niet alleen dialect is, maar ook nog spreekwoorden bevat
Het gaat ongeveer als volgt:
SO

L I F D VAN D E R O E R G A N G E R
I. Sciacca is bekend om 7ijn vispennen,
Ma77ara om 7ijn lekkere 7oute haring
In Marsala vangen ze veel vis
Fn Trapani staat bekend om zijn roze koraal
2 De meisjes van Munti zijn mooi,
In Trapani maakt men van tien kralen een rozenkrans
In Munti vormen tien kleintjes een rozenkranskraal
3 De priester leest de mis
En de koster help hem bij de Sacramenten.
De wingerd drinkt water en zo krijg je wijn
De ogen gaan snel naar de verte

"JIALA^yiSA
SCANDINAVISCH H A A L L I E D J E

o

O
^

sjo-wcwsea-^

kfi-dMi/U0fl'

K^'/uW'/u

'Navigation Pclle,' de man van wie ik dit
lied heb, noemt het een haalliedje, hoewel
het toch ook een aantal kenmerken van
een gangspilliedje heeft. Captain Sternvall
zegt in zijn prachtige verzameling zeemansliedjes 'Sang under Segel' uit 19^^,
dat het uit 1875 stamt.
Het is een leuk liedje waarvan het refrein

Ka/l M vin 'M vx-ë, (rm!ih/i-M SO.! Vik' ttr- M' a! Vik'
CH-

ér- AA-a/

KoA'/if

veel overeenkomst vertoont met de 'singouts' die de Scandinavicrs gebruikten bij
het doorhalen van een touw. Scandinavische matrozen waren trouwens erg goed
in het maathouden bij hand-over-hand
doorhalen, waarbij de gebruikelijke 'singouts' waren:

'mWintt,(nrm'flm-msa!Vik•

é-- AA-al Vck irr-Ju-a! Ka/i'Mim-M.m.li^(mn-(mn>

O

Karre, viirre, vitt bom-bom!
Nicke, dicke, dickum, plutt!

Fantali, fantali viktoria-oria!
Yem dfikoA cj en una ii-crman '

lff(c^ans

famn

ficon mé'oA si^

Hah ^(TtdAOA A^'/ f^

^X oth vast'

HAALLIEDJE
Ren zeeman zeilt de wereld rond en
de thuiskomst is een bli| gebeuren.
Wie houdt er niet van een jonge
zeeman?
Voor de duivel is hi) nog niet bang!
Of hij nu moet werken of vechten,
dat blijft hem om het even, maar
uitrusten doet hij in de armen van
een meisje.
De kleermaker komt dagelijks op
visite, want die wil geld hebben
voor zijn hemden en broeken.

De Zweedse kleermakers verschilden
klaarblijkelijk in niets van hun collega's in
andere delen van de wereld.
Ook zij vroegen exorbitante prijzen voor
de vodden die ze aan een arme zeeman
verkochten, zoals lekke laarzen en oliepakken, goedkoop ondergoed en truien
van slechte kwaliteit.
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FORFBITTER

den Tioick sicMms cc
In d e a c h t t i e n d e e e u w b e 7 o n g Charles
D i b d i n in z i | n lied)es h e t l e v e n v a n d e
m e n s e n b i | d e m a r i n e en als w e h e m m o e
ten g e l o v e n w a s d a t een en al r o m a n t i e k
en v a d e r l a n d s l i e f d e
I n 7i|n lied|es w e r d e n ) o n g e b o e r e n , stu
denten, bankbedienden en meer van dat
volk a a n g e s p o o r d o m v r i | w i l l i g dienst te
nemen t n dat bezorgde h e m een p e n
sioentje v a n t h e L o r d s of t h e A d m i r a l t y
D i t lied IS niet v a n D i b d e n , m a a r h e t is
wel in zi)n sti]l g e s c h r e v e n en is e e n v a n
de weinige 7ogenaamde zeemansballaden
die d o o r d e een of a n d e r e w a l s l u r p w e r d
g e m a a k t m a a r wel d o o r d e z e e m a n w e r d
overgenomen

Z

One doi^ (ruJ>i ^affoAi^

^ ,

/rvi -ficme as kie so-

kiaJids 6( kcry, ^otcfd pcpe a/f
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Tkloi/ak drinken j4oy I ta^émi
An fed mip fakf ye meekr
'pcm k eim natx pc^iA ^c^m me toys
B-uk aAmcifs kuke cfneaf '

'è^fdyipeaff

fiO/nds a - h/np 'Stef/p/pe a-

^ ^ ^ ^ Sficii
> . . .kldS
« . « a~ _c-Mp,
| S ^okffp
J) de/i^p^^^^
M cfop^

kemds a -

de /i(^ def /ud dfe Aop^ "ffcp^ c^cm cM^^^wp^

Wikfi sL (4up^ oktrt) de^ ^Jf

def^Md d é ^ , '^ip^cMcp&i&i-Mcy.op

fof d/ -Aatf

fi}f-d(-Ao{Adij'.

' O

O

BFN

?

yyie^ M fy^

M ^ i j . MJ rif J i/rTJf

3 T/Ziion made I^&fi B^oKsray {ipsu
A^f -b) (lis /teM{s c<nii€nt
7^ 9v^i& he mis ia£f ieas OT^
Kijki ove^/foaAc/hc
'mn't

fyid now fiis headless afos{ appeaAed
fWfon He ly((/ny fakiC
/\M cattincf aft He kands Ai^i afé
Said Ev yne a yi/uAntna kake '

^ èy

/«

{of-d^-^a/^y,

ffiey{(t'UHr kim crui iirmeiackfinj
Of %aviM ^im {A&y d htpyfS
Bvt SoHce {^e skcvik bti off hts head
Ue ccmfd noi set kie ^ope

t,(M Ifè wns a j

I' J , ^ i , ^^^ |J>. )>p p J>

capéaiH

^ A skoMK appealed(m {^e simlnraAd"^ide
A-n $kaAl(S nr man can siand
f(yt me^ utd jo/i^e up eut^ipmina
Jué ^ke Hem ikaAki cm tand

bv

BACKSTAY

Het droevige, maar niettemin \ roli|kc verhaal van bootsman Ben Backstay,
ten beste kerel die zo prachtig mooi 'alle hens' kon fluiten
De kapitein is ook al zo'n brave borst en die tapt op zekere dag alle hens een
dubbele portie grog Dit is, zoals u zich herinnert, met water aangelengde
rum
Ben Backstay wordt er wel \roli|k, maar ook zeer dronken \ a n en gaat
overboord, waar hi| onmiddelli|k door een hongerige haai wordt opge
merkt Met haaien moet |c uitkiiken, want die vreten alles, net als land
hiaicn
/ c gooien Ben nog wel een lijntje toe, maar aangezien de haai hem zijn kop
heeft afgebeten, kan hij dat helais niet zien
Sindsdien spookt hij als een geest zonder kop over zee en roept zo nu en
d m alle hens bij elkaar om ze ernstig toe te spreken
'Ik wou jullie even waarschuwen,' zegt hij dan 'Het drinken van g r o g heeft
mij het leven gekost Ik zou jullie dus willen adviseren om, tenzij je wilt dat
het je net zo vergaat als mij, nooit rum te verdunnen, maar het altijd puur te
drinken '

'WHE^E^M'Jm)

gO,'ME'JOH]\l^E§?

AMERIKAANS/ENGELSE
H A L Y A R D SHANTY
Dit haalliedjc komt uit West-lndië en ik
kreeg het van een geweldige, zwarte shantyman die naar de bijzondere naam Harding the Barbadian Barbarian luisterde.
Een van de dingen die de scheepsjongens
in de zeiltijd moesten leren om tenslotte

O
I

W

Cj^ yne Jo-hn^Meil (P^wfie^ie <:m J fa-

r-jjrjT IJ r ir J If ^
i r l p- •^l^»J'. }\ï ))• i
|) J slj)j!il> ^^J)|}Jj)jljll
>}ff''F c/l T'm ^ yoi/M- ia4f-(fi UM, mm(^e

matroos te worden, was het op enteren in
het want om de zeilen vast te maken.
Hierbij waren de jongens speciaal belast
met de hoogste zeilen, de royals en
t'gallants, onze bovenbramzeilen, die door

'li/ay W (m f^aé {'ejciffami ya/id, Ü? cians' fftrt
3.

'Wuij up n {-^af {'Mffdhf -MO/iday!(f -fake fiaf ^a.n$'f in^
up ali}^ a/n' fm M^ftf cruf-Mi'i-frhrcf

^.

(o sivkT

ml

i^i ^r.

de Eranscn loquetuis (kakatoes) en perroquets werden genoemd. Zodra daartoe order werd gegeven, moesten ze ze losmaken en op een holletje stouwen. Ze klauterden snel naar boven, schuifelden dwarsuit over de paarden en beukten net zo
lang op het zeil tot ze het tenslotte onder
bedwang hadden, waarna ze het konden
oprollen en met de seizings vastzetten.
Waren ze klaar, dan gleden ze langs de
stagen terug aan dek.

neafa^'Aien,

Vc^ (nrunfff cinmy Moveii:/ Cape fftfiH f^af's W^tAey&l fwHni(fdacr,
ye4 found anny (oiauncf tape Hnn, «ff-ffinmiafi ffie ca an 'Shcnp-.
WHERE AM 1 TO GO, MI-, JOHNNII'S?

5. Veji 'ff fff cm a&fe seaman^ facf, yirhen ycm ka}^s&^}Aei}fye^ -fime,
Ay\' fhen yeffsfap cis a saxfiytmccfi afocuicf f^e fSfcfcééaff fcne.
6. f?ne of041 ye 'ff scf ^ et (xciet, fap, f^is arvii ?mffse4i/c ije fine,
ye'ff firUsk up as ci capfniii^ fap, afra^pijme
ffne^p^tme,
"f. uk, nrdeie im Jfv yv^ me Jcinniii,

>vie^e cun i fy cicr 1

if/l, nheAë Mn I -h atr, me ^Jafinn(K, whe^e am l h a<r ?

Waar moet ik heen, jongens? Ik ben nog maar ccn jongen dus vertel
me even waar ik heen moet.
Naar boven, naar de bovcnbramra, daar moet je heen.
Bovenbramzcil bergen en netjes vastmaken.
Rond Kaap Hoorn, door sneeuw en ijs, daar moet je ook heen.
En te zijner tijd word je volmatroos, maatje en kan je op een schip
van de Blackball I jne monsteren. En nog later, jongen, als je een
diploma gaat halen, dan komt dit werk je goed van pas. Dan kun je
kapitein worden.
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"METTOJSS %A GHAL0UPEc3^TEAU

FRANSE I'ORHBITTFR
Zo tussen 1840 en 1850 was dit een populair lied onder de Franse zeelieden. Het
thema - een matroos die een sterk verhaal
ophangt - komen we in zeemansliedjes
vrij veel tegen.
Het woord cbaloupc vmden wc in veel talen terug als het over een kleine boot gaat.
Ons Nederlandse woord 'sloep' is daar
een voorbeeld van. Of het Engelse woord
shallop of shalloop uit het Frans komt

2. M^iffai

Casia son Mas
STRIJK D E SLOEP

(zoals veel I'^ngclse koopvaardij-uitdrukkingen) of net andersom, is moeilijk te
zeggen. Wel staat vast dat men in Engeland in de Middeleeuwen shallop, shalloop
of zelfs sloop zei als men een kleine vissersboot met twee masten bedoelde. Ook
werden op Engelse oorlogsschepen kleine
shallops als tender gebruikt en bij de Franse Marine noemde men een kanonneerboot met één, zwaar kanon en veertig
man bemanning een chaloupe. Een shallop
kan echter ook een roeiboot zijn zoals die
in de dagen van de Mayjlower en de eerste
Quakers al op de Amerikaanse kust bij
New England werden gebruikt.

i

fw vaucué cf^ 'ov ^ui cmp^t,
J-(a-kf(7é ne l/m. & f pas..

^, ^'&is fe pmi
tt c'est fa

if<, 'en affa
au/acJtè{€..,

5. '^/^ pipe eé ck -{«Uc,
Z( mcn^ ^idvW py>ii fa .

(Van ieder couplet wordt de eerste
regel herhaald)
Stri]k de boot,
want er ligt een matroos overboord
Hoor je me?
Als je denkt dat ik gek ben, dan wil
ik je wel vertellen dat ik hetzelfde van
|ou denk.
Die matroos heeft zijn arm gebroken
De dokter is er bij gekomen...
Die wilde zijn poot er afhakken
Maar die matroos wilde dat niet...
Als hij binnenkomt
Dan koopt hij...
Fxn pijp en een pakje tabak
F.n daarmee is mi|n verhaaltje uit...
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JHESAILOI^S QliAVE

ENGELSE FOREBITTER
Dit lied werd oorspronkeli|k in 1859 gecomponeerd door Rliza Cook (tekst) en
John C Baker (muziek) Door de jaren
heeft het nogal wat te lijden gehad van
wat men het 'folk process' noemt, met het
gevolg dat er van het oorspronkelijke lied
niet veel meer over is
Een begrafenis op zee, als gevolg van
vlektyfus, ondervoeding, scheurbuik, een
val uit de mast of gedood worden door
stukken en brokken die tijdens een gevecht naar beneden kwamen (wat men
toen 'gele koorts' noemde), was altijd een
uiterst trieste zaak waar de bemanning dagenlang diep van onder de indruk was In
de nadagen van de zeilvaart voer men
zwaar onderbemand en dus betekende een
sterfgeval ook nog extra werk voor de
anderen.
Bij de Engelse Marine naaide de zeilmaker het lijk in zijn 'hammock', zijn zeildoekse kooi, waarbij een van de officieren
de laatste steek aanbracht die door het
neustussenschot van de overledene werd
genomen om te voorkomen dat hij in het
water weer tot leven zou komen en zich
bevrijden (zoals de Graaf van Monte Cristo in het beroemde verhaal van Dumas)
om op die manier te deserteren. Bij de
koopvaardij was het de gewoonte om de
laatste steek door het linker oorlelletje te
nemen Men was van mening dat dit zo
dicht bij het hart was dat de man, als hij
nog in leven was, op dat moment een re
flexbeweging zou vertonen.

T H E SAILOR'S G R A V E
Een regelrechte smartlap, dit 'Zeemansgraf'
De brave borst gaat als een nachtkaars uit, of,
zoals men hier zegt 'als het licht van een
herfstdag ' Hij sterft m de armen van zijn kameraad Met twee kanonskogels verzwaard,
wordt hij in zijn hangmat genaaid en hi) ligt er
heel mooi bij, als een vorst De vlag er overheen en hij IS klaar voor de lange reis Met
gebroken stem zegt men een gebed en zelfs de
hardste kerels lopen de tranen over de wangen Dan gaat hij overboord Een plons en de
taak is volbracht De golven sluiten zich weer
en rollen voort als voorheen Terwijl hi) naar
de diepte zinkt, klinkt menig gebed

O
{PM (rrvj-k nms /a/l, Ixi/i Ifim Me fcvyid, * ^ ' h a vesf

(i J- ) ) J' > Ij, ^ J > a
WOAj, ^'keme

-(m-d^{

erf (Vn euc^*^^ (deuj

O

o

Z We nra-kked kin\ rh^m^ fmq kouAS of pam
(9uA ktopes Tv&te OAeatffu^hisk 1^ imin,
khs endrms neAA, nf fef-é ^adcjuafms,
Titd ke simfeaf and dted m kis sh'pinakrs 'aAms
3

/ke kadnir coiny mm/ma ckeei ,
ll/e placed kmir Mmnd"iltiréai hs feed,
A"d w( se^ed hi^n t^Pi ke mis onnras (jTUnd,
xkike a kina he fay m kis fitimmoi/i sound

M- 7l/e pAnedft^ deckied his knoken ofeskr
Wim {kie ÈftTvd n ^u6 ' *a(y!cns kis k/ieasé
Tkeffaa Tl/f ^ a ff as a Tna/ik^ o fke (rioA/e
And he wns A^ad^ fif^ a Siufcns fiai€
5" (yu'i vdice-s knoke, OVA ^eaA-és wtAe Tveai
dtudwté Kms seen (M {^e iw^esk cdieeki,
We fimf&iedkim dtwn o'e^ fne ik'fsdoAkaide,
Jwd k^ '>ns neceiv^d (rtj k^e Aaffm' kide
&, Wtkk\ a sp^tisk andapkunae anden^^ kaski n/vs o'e^^
cArtd fke kt ffows A(/fed as k^e^^ Aof fed kiefne,
c4ni^maKv n nnfdpAayei- ^affowtdfie nmve,
^ ke Sank deep kv a 5a<firts OACM/^

"Saifi^ name f^
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"^OLD "MAG GA^TENEY

o

ENGELSE FOREBITTER
Dit was het favoriete lied van de 'Western
Ocean packet rats,' de taaie Ierse matrozen die aan boord van de schepen voeren
die de voorlopers vormden van de latere
Cunard en andere stoomvaartrederijen en
die toen al regelmatige diensten op Amerika onderhielden. De pakkctschepen van
de Blackball, Swallowtail, Red Cross,
Black Diamond en andere lijnvaartrederijen hadden niet alleen keiharde gezagvoerders en stuurlieden, ook de bemanning bestond uit een parti) 'bloedlinke
binken.'
Dit waren de eerste schepen ter wereld die
volgens een vaste maandelijkse dienstregeling voeren.
Aan boord van deze pakketschepen bestond een ongeschreven wet die men de
'Western Ocean Law' noemde. Het is
altijd al zo geweest dat men zich in het
'foksel' (fo'c'sle), het bemanningsverblijf,
alleen met geweld kon handhaven.
Er was een 'cock-o-the-walk,' de man die
in het foksel de dienst uitmaakte. Zag een
ander kans hem te vloeren, dan betekende
dat tevens dat hij vanaf dat moment zijn

l.

O

u

i*'j j i j . j p ir pJ >ir PF^i

i**r Hp l i z i > J'J'iJJ ^\
doek (me^M, as /rT^t/

Jimce^tn iir i-ka^f, «^

^J^J i l ^ i l J ^ J j j l
(nrmd^ Mii^^mudpack-askp, heéw'dUsfa.

my.

4; 'TwAi eoMfif &nc^u mnnin' kie matf ke kwined ui dr,
'k-wzts foAfu ^ï>i«j/ mannin 'kif kiiedkv kicki MS k:fnav<jk,
'kykvie CS khai k/usk <;koyiraymu k'kfe mqkf, IkeatdkirnsoM,
'km ke/ie, "ie^ kiafdA/[acfank^e4f, ' ki^akdtr uet nmnfcrfme ^"
Ba^'-'^'^^.

As '^cr'irn Üe Mcise^ W id saif,fy//enrj/alk w nnc^ oimid,
Thispom iftnnj Cad f^jtm {D ^in/c af -fAe fiimds he'd &^ Ifhm/,
Ayid/iC ou/cóed -M^ deuf ^e'd i-fmved amny cru-/ie'iu6fi^

Wfie^ / f came ou{' erf kt-; kidina nfac^ me mi^é (oki^ did SOM,
"lyhai made ye ifmtf aJtrMcl-ê^iiskip^ arme-{cêt-ft me, Ifyiw,
(/mentf ifeie mtfd I^sh packeirMnc-b, -utw 'ffka.vfmskedi/evd
/lai/f sfayf/asko^e,
JM 'ye 'ff u<'iie kie daAji^esaife^^a,mij m. k^e ^céy i^Bafktm^e."

5 flfnir kfe maé ke k^ma a Cff}o-io^id/iy dcrn, fiH M'^cCa/ikefteif difftr,
y^H 'Tinkh itrt //itTH C-efauw'p7n ke k^iedi-o Cay kkim fifw,
T^vkMacfank&yjey knimj a'smOAkyiruna cfap askcde^kefi
p-^oTAcd asktcrie^
kkf faxd kke tnake apo-H k/i kmckl m kfe f^ku of Tiafkimo-ie,

(,, The iec(mc/Makf andkvsun came fv kAe make 's ^etkef^
Jivk 7irtkia.kea.wj iff'capsk-an é-aJi ke made em Saki 'rekieaf
kkis I^isk k>fmd wwj ka^ fin'nmr, aei' kien Tvf kieaAifkiin n&a^,
"(9k, ikm andkiaiA mff/fif
kitS dsAf m kie 'é'i'kipijfkSafkxMcrie."
The cap'H,a//ava S'cokiaman, A(ac'J)orwefhmj kisi^a>ne,
An'nienkektCMtlkie/cjkrk,
mekvckos,
A<fkk-fy>'aAdkienkecame,
$ey ke, "/ide éMAiacct^c^k&yifi^, ycru'nea/lefufoA sou o -K wkir^e,
I'ff makie ipe krosun of mysktp, kie ^i'-kf of kiafkimcne."
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plaats i n n a m . O p de p a k k e t s c h e p e n was
dit n o g veel e r g e r .
W i e k a n s zag de b o o t s m a n klein te krijg e n , w e r d zelf b o o t s m a n . Z o n d e r dat hij
o v e r veel k e n n i s v a n z a k e n h o e f d e te b e s c h i k k e n en zeer z e k e r z o n d e r d a t h e t
n o o d z a k e l i j k w a s iets v a n n a v i g a t i e te w e ten, k o n een g e w o n e m a t r o o s t e n s l o t t e
eerste s t u u r m a n w o r d e n . Hij k n o k t e zich
letterlijk o m h o o g en als hij d a a r m e e k o n
b e w i j z e n d a t hij zich b e t e r k o n h a n d h a v e n
d a n de officieren, h a d hij h e t g e m a a k t .
E e n ijzeren discipline was o o k een n o o d zaak o p deze s c h e p e n en l i c h a a m s k r a c h t
w a s b e l a n g r i j k e r d a n k e n n i s . In dit verhaal ziet o n z e held - een w a l s l u r p - d a n k
zij zijn v u i s t e n kans o m b o o t s m a n te w o r d e n aan b o o r d v a n het g o e d e schip 'City
of B a l t i m o r e . '
H e t gaat hier zeer waarschijnlijk o m een
s t o o m s c h i p m e t zeilen v a n de I n m a n Line
uit L i v e r p o o l .

BOLD

MACCARTENEY

Bold MacCarteney gaat als verstekeling met de
'City of Baltimore' mee. Eenmaal op zee krijgt
hij toch wel spijt en komt tevoorschijn.
' N o u moet je me toch eens vertellen,' zegt de
stuurman, 'wat jou in 's hemelsnaam bewogen
heeft om hier aan boord te stappen, want ik
kan je verzekeren, beste kerel, dat je daar spijt

van krijgt. Dat red jij n<K)it tussen dit woeste
stelletje Ierse pakketrattcn.'
's Morgens vroeg komt de stuurman porren,
of liever: hij komt de bemanning aan dek
schoppen.
'Waar zit die Ierse verstekeling?!' brult de
stuurman.
'Hier!' roept Bold MacCarteney terug. 'Wat
mot je van me?'
De stuurman neemt maar liever geen risico en
gaat MacCarteney zonder verdere discussie
met een ijzeren korvijnagel te lijf. Maar, MacCarteney is ook niet mis.
Aan de wal heeft hij al verscheidene malen bewezen zijn mannetje te staan en hij laat de stuurman alle hoeken van het foksel zien. De tweede stuurman en de bootsman schieten te hulp,
maar tegen de handspaak die MacCarteney inmiddels te pakken heeft, moeten ook zij het
afleggen.
Door dit kleine incident is Bold MacCarteney
toch wel enigszins opgewonden geraakt en hij
brult dat hij ze vandaag op de 'City of Baltimore' eens even iets zal laten zien. Hij dreigt iedereen aan stukken te trekken.
Inmiddels is het de kapitein, een zekere MacDonnel van Nova Scotia, opgevallen dat er
vooruit een klein meningsverschil is en hij
gaat zich persoonlijk op de hoogte stellen. Als
hij de ravage ziet die MacCarteney heeft aangericht en ook ziet hoe zijn twee officieren alsmede de bootsman uitgeteld in een hoek liggen, zegt hij: 'Bold MacCarteney, je bent een
grote schoft, een regelrecht hoerenjong en
daarom ben jij vanaf heden bootsman van de
'("ity of Baltimore.'

SJAJMGHAAIEN.
^I>ePRE§SE]NL

Sailor John, Jan Maat, Jean Matelot,
Johann Teer of Skangast kende de
verschillende havens op de wereld op
/i)n duimpje Als hij gezellig met zijn
maats in de krotg zat, kon hi| de straten en straatjes afraffelen als een toeristengids de Schipperstraat in Antwerpen, de Rotterdamse Schiedamschcdijk, Oriental Parade in Cardiff,
Ratcliffc Highway in Londen, de
Vieux Port van Marseille, South Street
in New York, Ship Street in Hongkong, Sankt Puili in Hamburg en de
Boca van Buenos Aires Daar waar hij
zijn pet ophing, was Jan de Zeeman
thuis F n met de namen van kroegen
strooide hij net ot het pepernoten waren - de 'I ast ( hancc' in Antwerpen,
'Annie Cunningham's' in I ivtrpool,
de 'Blue Post' in Londen, de 'Irish
Consul' in Marseille, de 'Fore Royal
Bar' in Pensacola, de 'Bells of Shandon' in Frisco en de 'German Bar' in
Callao
en als hi| dan toch aan het
namen noemen was, volgden al gauw
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die van een groot aantal schilderachti
ge dames Liverpool Li2zie uit Port
land, Mother Brady en Bremer Mary
op de Chileense kust, Nellie Norman
uit Newcastle N S W , Pigeon-toed
Sal uit Fnsco, Grosse Louise en Marie
Con Vache uit Bordeaux en Mimi San
uit Yokohama
In het laatst van de vorige en het begin
van deze eeuw was shanghaaien een
geliefkoosd gebruik in de diverse ha
venkwartieren Waarschi)nli)k is het
woord na de goldrush van 1848 in ge
bruik gekomen, toen er bi|na geen be
manning te krijgen was voor de sche
pen die van de westkust van Noord
Amerika naar China moesten, omdat
de mensen liever op een schip voor
New York of Europa monsterden
Het ontvoeren of op de een of andere
manier meetronen van zeelieden was
altijd al gebruikelijk geweest, wat ge
woonlijk als 'ronselen' bekend stond,
maar pas nadat het nieuwe begrip
'shanghaaien' was ontstaan, begonnen
de ronselaars een systeem van vraag en
aanbod op te zetten Zodra er een
schip voor de haven verscheen, kwa
men de runners van de verschillende
kosthuizen aan boord die de beman
ning slechte whisky aanboden, met het
opbergen van de zeilen en zelfs met
het inpakken van hun zeezak hielpen
om ze vervolgens, nog voordat het
schip goed en wel vastlag, met bootjes
aan de wal te brengen Hadden ze de
mensen eenmaal in hun klauwen, dan
verkochten ze ze weer voor een hoge
pn)s en vaak nog aan hetzelfde schip
ook Dit systeem van vraag en aanbod
verspreidde zich al spoedig over de he
Ie wereld
Net als het ronselen, stamt ook het
pressen al uit de ti|d van de eerste Koningin Elizabeth Het mag dan wel
heel romantisch klinken als men be
weert dat iedere Engelse jongen sea
minded is, het feit blijft dat er zonder
ronselen en pressen geen schip had
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kunnen varen, onverschillig of dat nu
een marine of een koopvaardijschip
was Toen er in Engeland een groot
gebrek aan matrozen voor de marine
kwam, nam de regering de Quota Act
aan, een wet die alle burgemeesters en
andere plaatselijke bestuurders dwong
om een bepaald aantal mensen te leve
ren, al moesten ze ze desnoods uit de
plaatselijke gevangenis halen Aan
boord noemde men deze mensen

'Newgate Birds,' of ook wel 'King's
Hard Bargains ' Het was een goor,
schurftig stelletje dat vaak stijf onder
de luizen zat, maar toch zijn het deze
mensen geweest die Groot Brittanie in
staat stelden een dreigende invasit
door de Spanjaarden, de Hollanders
(die de zeelieden 'Hogan mogans'
noemden) of de Fransen ('Johnn) Cra
peau') af te wenden

GUHAQAO

NEDERLANDSE FOREBITTER
Curasao en Aruba waren vroeger vaste
aanloophavens voor de schepen van de
West-Indische Compagnie, maar door de
kalksteen kwamen er ook veel schepen
van andere landen naar deze toen nog zo
afgelegen eilanden. De schoeners uit Wales kwamen er zelfs zo vaak dat men beweerde dat er een hele witte streep over
de Atlantische Oceaan liep.
De 'Melkweg' noemden de zeelui dit. Inderdaad lieten deze schepen een wit spoor
na als ze op de ruimvullingen pompten
met een lading kalksteen aan boord.
Voor de Hollandse zeeman zijn de meisjes
van lichte zeden uit het toen zo beruchte
Herenstraatje in Willemstad altijd een begrip geweest.

al mw & ze S-Pte^^dte s{a - He mj nieéa.M 6f

^*» J>. ) > J ^ ^ ^ ) ) j , j . > |
a£jww&ze S-he-k&n die s{a He mj nie{oM^Dm-

* ' ^ J ) > J>J i J> 1^ j ) > > j II
cfyn ja. ik 'm-^hek-iefi Tnaa^l-moji ({ kim iwi-üfam
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(Noot van vertaler: In het begin van de jaren
'50 werd dit lied nog steeds aan boord van
Nederlandse schepen gezongen.)

Afen ^p/iak. "M'J^ fi£2/f ma^i-fje, kinn ^rt- V. fim m({ ne&i,
}:n d/iini mri: ons ee^ •^aa^y en ^i^k ös^ oiup i-afak,
7)icyi >ve/ af dl f &ye H^ek&n ^IMIKI 't ^&{ >i.i(: Me'jai.
?

te^ ^(Hyt, k<^ dc^n, df ne/e naW( ke (rfyv^,
'Pa.^ koink men utef ^ k^vfn imi^toTi^e a^'u^^
Zo ^akm wil aivn 'idnmfe^, ztrc/Amke^ oAe^
^^jn,

Aiaak ^ de fios, de mm en- ackik/i •hncfveyt,
^n mf{-'{mAoei a-aeLicJtff-uh>eH. w cj^ia^fr natrc^ f^'ofFand(a.
i ^ ,
WaeiA cs'{ikeéyi fe^ren, dait IMJ een ec/k-k i^Cf^yif'
' k T'&ije^ &i af de i^c^crwrjes lea^yi i/aei -mfand leayj lue/afcic
f, .kl'aai (^^ eé-kic», de leoeyi en-a<:kf-e^(D-i(k^e!,
^ij 2t/A mek me&t ke ke-ntven, wf fat^et nafa4 kp^'ketHi;;
iof,
Waaei ts kekot kkv^n, da^ ^J- y ^^'^
lemoi/^'
Vef>/crfk(-k j/jk af de k&cAee; va^ k '^k^'^^d CuAapeccr,
• / ^ >
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ENGELS/AMERIKAANSE FOREBITTER die «ok vaak aan de kaapstander werd gezongen
Deze versie van een populaire forebitter
uit Liverpool gaat over de WesternOceanvaart en hoe iemand daarvoor geshanghaaid wordt. Er is nog een andere
versie die gebaseerd is op een thuisreis
van Frisco naar Bramleymoore Doek in
Liverpool via Kaap Hoorn.
In dit lied wordt onze held in New York
door een ronselaar met mooie praatjes aan
de wal gelokt. In New York drosten inderdaad nogal wat matrozen die hun buik
meer dan vol hadden van de winterse
oversteek over de Noord-Atlantic, op de
reis van Liverpool naar New York of
Boston. Veel van deze pakketratten had-

' ^ -pi!7/ pack- d /rvm^^ ir i
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'y^kSüio-c-t< A
2, rin fyiry--fyvTT doMS 7vf nrKV iuna^if oyn'Sir^e,

l9(, iie winé yme a^/i MS, T^? ftês -{^ey i^ia!.
'At.
l9^- Tia-^y Vc,in{ w di'e(a^c/tyi erf fasf,
T/id auA jyié^Tiimi / ^ in ctn ^-f^e canims

|
af^/r/ft

3. De bncva/in - Jimie ma$-feA5 /in<j i)^i^ a f^cce,
A-skau-én 'CM^ 'jyicrmism 'a&'i^af'mH^f ma,
•^ 'o-he fa{Df'c^dnp
/ ^ ^ ƒ « / co/lirM'i/-firmi,

Ji</v^^^p(^i

O

^. i^j/ff," There's aj^ as ^ mw-éin 'fin yi)^,
Wii^ casni/n 's o 'u'a^^al tm 'èi'MaA -a^é'f {o t^r, "
^e^ he, "Ji^/laf o/'ye^ Sny, fac{,-méf yiruJump h&i {(TCTI"

y, Buf /e OrsT o 'c'h-fe^hcms ^(ty niif&>i ai
A^-(i/!^{i^ -6w </ays erf -/^e e/ov^ e/a ^oA,
J -fnieif f^ me fijui>^ On ' H^af ifïye^ fi^cnf{
'^
IVAy ^e ftn<Si/ iK 'fnAifztAif faipdfii^as en mf efim^

ffn a f^A£e 'Skys'fyntiZ&i f<n(ni!fS(u<f^^iruni^ fape-//ffif(,
Tpicf O/» c/'SM f af oifsfci^s a^ 'fm>peio>i (>/ SPX,
/fn ' a ficnrmin '^eaf hea.4 e^f' W aaje e^-é^f pcx.
7, A OW affye y<^^y s<^fhx fafe <? ?in>yifiin'fiirM me,
ffeep a mtffi oh ye^ cóim/ts nr^<i^ ^ ^'anai es /^ec,
Au pety nerafhnficTh ioAemne^ e» ?vi(e^e,
&i i/^? f^eaefYf ff f^icf een' ye^ ^^enrf 'i^k feXlC •
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Ju dies ha/u^ p(n ^is (^i -hnr.
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den bi|na geen kleren aan hun lijf en waren half verhongerd. Kwam Sandy Hook
in zicht, dan besloten ze te drossen.
Van de fraaie beloftes dat er een fijn
baantje aan de wal lag te wachten, kwam
natuurlijk nooit iets. Veel ronselaars,
kostbazen en -bazinnen woonden in de
buurt van South Street, Cherry Street en
Fulton Street in N e w York. Berucht was
Gallus Meg, de vrouwelijke uitsmijtster
van een gelegenheid die 'The Hole in the
Wall' heette en waarvan One-armed
Monell de eigenaar was. Als deze dame met
een dronken zeeman op de vuist ging, beet
ze hem gewoonlijk een oor af om dat vervolgens als een soort jachttrofee op sterk
water te zetten. O p een plank achter de bar
had ze op den duur een hele verzameling
staan.

1

IJEI^JSB^JVOISCHAMBOl^
PLATTDEUTSCH E
HALYARD SHANTY
Plattdeutsch is een dialect dat langs de
Duitse kust wordt gesproken. 'De Runer
von Hamborg' is een Duitse versie van
'Roll the Cotton D o w n ' die in de zeiltijd
toen de Segelschiffhafen van Hamburg
nog tjokvol schepen lag en een waar
woud van masten en ra's was, bij elke Jan
Maat bekend was. Zelf heb ik dit lied aan
boord van een Bremer Kaap-Hoornvaarder nog vaak horen zingen.
De runners van Hamburg waren berucht.
Gewoonlijk werden onder runners de
mensen verstaan die het schip naar zee
brachten terwijl de bemanning nog bezig
was langzaam nuchter te worden, maar in
Hamburg bedoelde men hier tevens de
runners van de kosthuizen en de kleermakers mee. Sneider is Plattdeutsch voor
Schneider, kleermaker.

Gewapend met kümmel en schnapps
kwamen deze kerels aan boord zodra het
schip binnenlag en boden dan vast een
'voorschotje' op de afmonstering aan.
Gedurende de tijd dat het schip binnen
lag, voorzagen ze Jan Maat van drank en
vrouwen en als hij weer weg moest, kon
hij bij hen terecht voor heel goedkope
'plunje.' Het enige wat hij als tegenprestatie vroeg, was het voorschot dat j a n de
Matroos kreeg als hij monsterde.
Shanghaaien kwam in Hamburg heel weinig voor. Bekende kroegen met Engelse
namen waren er wel, zoals: 'Falmouth for
Orders,' 'Channel for Orders,' 'Liverpool
Bar,' de 'Homeward Bound,' alsmede de
echte Duitse Tan^hallen als de 'Cosmopolitan,' 'El Dorado,' 'International,' 'Metropolitan,' en de 'Hippodrome.'
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4-, ^&(t4/lövpi,^!^
(rust c^ja,
Ik see dl TU(^-{inri e&/s{fn Ai'^,
5", T?u (miuAsf aewiii een'M^ llnü{,
// (^^^ nekwn'-)^€ i^ees^f Movc(-

7, "Wn ovk een Ue^^n ^ef M^ /n/f&in,
^ dem ime p/runaf-fs /? Aïni^see/ii^,
S. TiTai 14 da{r^ een ëüije^ Kochv,

Wie f<?4"/ vTih iStyid iin souwet -/-fuMcr^,
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"HAMBOI^ T>U§CHÖ]SIE STADT
D U I T S E F O R E B I T T E R die ook bij het
halen en aan de kaapstander werd gezongen

O

Hoewel niet in het gebruikelijke Plattdeutsch, was dit deuntje toch erg geliefd
onder de Hamburgse matrozen.
en.

k) ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S
Dat een zeeman, zoals in dit lied, door een
aantal souteneurs in elkaar wordt geslagen en in de goot blijft liggen kwam (en
komt nog) over de hele wereld voor.
Hier gaat het waarschijnlijk om een van
de knijpen in de buurt van de Reeperbahn
in Hamburg.

Ax^ du. fMM 1^.

Sa/i uh Ufi ^miim-hes K.md,

^) J =è^=^-~y^^j^
W-m vn /u/-l^
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'HfadniO! eiyi ll/ediden skk 'n,
5u i(^

ic^a^l ')nic4 0.1,

ld éund z/Hc voffe ^ih<n({'

'do ka^^'s dt/i C4n -ffamhoff fe^fi,
WifM ^ J></!^ Madden y^/f.

ldifyiina mfC7i7idins /^W^;
Ddd fid^'ld^imaf&d Saf^
dcMnen m&i Aia^we^ i^ de^ d^cké^ IZmi Ta f6^ •^nr^TC'ndrn'TPnyia d<^h(f^^
irvn l.di fiTSf
d'dfepfdn m id a yf dte h/^id',
H A M B U R G , JIJ M O O I E S T A D
Jan Maat ziet een aardig meisje en is gelijk tot over zijn
oren verliefd. Hij pakt haar bij de arm, maar ze zegt
verschrikt: 'Nee hoor, 7(')'n meisje ben ik niet!'
Zo vlug laat hi| zich echter met uit het veld slaan en als hij
haar een aanzienlijk bedrag in de hand drukt, verandert
de jongedame onmiddellijk van gedachten en mag hij
mee..., tot voor haar huisdeur.
'Als je nou even wacht,' zegt ze, 'dan mag je zo boven
komen.'
Hij wacht. Twee uur blijft hij staan, is stijfverklcumd en
wordt langzamerhand toch een beetje boos. Hij stormt de
trap op, maar wordt er met dezelfde snelheid weer afgekegeld en buiten door vier man tot andere gedachten
gebracht.
Hij slaapt lekker, maar ook daar moet hij nog voor betalen.
Pijn in het hoofd en centen kwijt, allemaal door die ene
meid!
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In het verleden is door bepaalde deskun
digen wel eens beweerd dat deze shanty
uit de ti|d van Flizabeth stamt, maar daar
ben ik het absoluut niet mee eens De coupletten die de verleiding beschri|ven, vertonen een vage overeenkomst met het lied
van Thomas Heywood, Rape of hucrece,
uit 1640, maar dat komen we in volksliedjes veel vaker tegen en zegt mets over de
ouderdom van zo'n liedje

/\m-s4€4- dam

'UfffFTu^^I d(r ia^' In Am shi-a/am -M&ie ^u^d a -

It
-mm/hl

me nrujomi-tiesi óf he^ tnaJe^

a^ ii.<r

*\ J iJ ^ ^ ^ j IJ

\m

^^/^IJJ;^!

§) * ^ ^ J |J -tj-f J IJ j IJ 1
O
Weer andere deskundigen beweren dat dit
lied helemaal niet over Amsterdam kan
gaan, omdat, als het inderdaad zo oud is,
Amsterdam toen voor Engelse schepen
gesloten was. Volgens hen heeft het iets te
maken met twee kroegen die beide 'The
Amsterdam' heetten, de een in Gravesend
en de ander in St Georges in the-East in
I onden Ook deze theorie slaat nergens
op Het volledige lied zoals dat in vroeger
dagen door de zeilvaartmatrozen werd
gezongen was buitengewoon schunnig
De lichaamsdelen van de dame in kwestie
worden op een zeer wellustige manier uit
de doeken gedaan en de geslachtsdaad zelf
wordt geheel in nautische termen be
schreven Deze coupletten hebben we
hier weggelaten
Latere versies gaan over een matroos die
aan boord van een Kaap Hoornvaarder
zit, bestemd voor Chili O p de thuisreis is
het htlc schip vergeven van de salpeter en
zit het zelfs in het eten, de tabak en in zi)n
sokken
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2 I mei l^ts jftuA 7ricKt{a^ ({aA^
'?/[( /po^ me •& /^&! ifqvt>^t-k/?a^^
3 Ipirtme
ffs/i w

annt aJ>(n<y\((^&i wntST'
Vaum may; ye^ t^ iz^ecrt hant '

f I py{ me kaï^d uPcTH ^e^ mee
ffej ifie 1/irun^ man ye^ /la/^e^

fiee'

S' I /nd me hmd (^p<m fie^ mif^,
^&r she ' '^'^M »i^, y^ /i^/^e^
C

Ife foAid dcmrn cm a
^aaypudt^
Ah. I fe^'^uc4
a A^iy(^ ass

•^ In -f^nee wfek Am e I hmj (>ad^ Kfr{Iken ajf it iea ISadfy
?

n^eni

Acrnr imm I a^é ^ack ncnnf ft(nrt sea
A siTAm[w^«fe^] fta/ficA cm ds knee

^ISIE'MADAM

NOORSE HALYARD SHANTY
Dit was het populairste haalliecl)e aan
boord van de Noorse, Zweedse en Deense zeilschepen. Eigenlijk is het een Scandinavische versie van het Engelse 'Blow
the Man Down ' Havenkwartieren zoals
men die in Frankri|k, Duitsland, Holland,
België en Engeland kende, waren er in
Scandinavië niet, maar ook hier waren in
de buurt van de havens wel een paar duis
tere straatjes waar publieke vrouwen te
vinden waren
Ane Madam en Madam Felle hoorden
hier duidelijk ook bij, maar helaas weten
we daar verder maar weinig van
De vertaler was de mening toegedaan dat
de laatste twee coupletten nogal dubbelzinnig, om niet te zeggen obsceen zijn

PTT
i^WTTTn^^nfJi
A^-^e Afa --dmt im ^

.o

imi ke^ smua -7^3,

k?
iin qe pad fps,

Aa

kna ' /c -n^ ^a-dc^m '

O

O
A N E MADAM
Kam keis xu dcf iiciyryisejftns^g

c/iii A^C

Ane Madam was een mooie meid dit een kindje had,
maar wie de vader was, dat wist ze met
Kom zeeman, hi|s de witte zeilen, zet je bramzeil en )e
royal Maar eerst nog even door Sandvigen lopen om de
meisjes vaarwel te zeggen
Wt gaan naar Madam I elle om onze zonden nog eens op
tt haltn Maar Madam heeft de deur met stokken en stro
dichtgemaakt, zodat er geen zeeman meer naar binnen
kan
Opeens steekt er een harde noordwester op
De deur vloog open en de zeeman ging naar binnen

(> M^ saa spAconj dt-) crp ev ncn/i^sp^a
vtm/
Saa cpir^^n ^p^O/na ipj tra ij0ma/n({e^ -Me4 i^c(
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'MAggiE'MAY
ENGELSE

FOREBITTER

In een v r o e g e r e versie v a n d e z e f o r e b i t t e r
heet d e h e l d i n Nelly R a y . M e n zegt d a t dit
lied al v o o r k o m t in h e t d a g b o e k v a n
("harles Pickncll die als m a t r o o s m e t de
Kains, een s c h i p m e t v e r o o r d e e l d e n , naar
de strafkolonie o p V a n D i e m e n ' s L a n d
v o e r . O p 8 juli 1850 v e r t r o k k e n ze uit
Londen.
("anning Place en P a r k L a n e l i g g e n in h e t
S o u t h e n d v a n L i v e r p o o l en m a a k t e n
v r o e g e r deel uit v a n het b e r u c h t e h a v e n k w a r t i e r . O p C a n n i n g Place k w a m e n d e
h o e r e n v a n L i v e r p o o l bij elkaar. Z e d r o e g e n een z w a r t e shawl en s t o n d e n o n d e r
h e t s t a n d b e e l d v a n M r . H u s k i s s o n , d e eerste m a n die o o i t d o o r e e n s t o o m l o c o m o tief w e r d d o o d g e r e d e n .
Als g i e r e n s t o n d e n ze daar o p h u n p r o o i ,
d e pas a f g e m o n s t e r d e z e e m a n , te w a c h ten. L a t e r e versies n o e m e n L i m e Street,
o o k in L i v e r p o o l , als de plaats v a n h a n d e ling.

O
'cm e af f lie Stufiy^ irüm^ m' wi&n'me ia/c is hfd, J

^ms a a^é^Mn^f

ijTry- oM fi^w l^épcud
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MAGGIE MAY
Jongens, luister eens even naar mijn verhaal,
want ik weet zeker dat jullie medelijden met
me krijgen als je dit hebt gehoord.
Was ik me daar even een idioot in Liverpool...
Net afgemonsterd na een reis naar Sierra Leone, plenty poen in de zak en dus op stap.
Toen ik Maggie May tegenkwam, was er eerst
nog geen vuiltje aan de lucht. Ze liep helemaal
opgedoft over Canning Place en als zeeman
wil je ook wel eens wat. Ik liet me door haar
o p sleeptouw nemen en daar gingen wc; volle
kracht naar de O o w ' s Nest. Toen ik helemaal
afgeladen was, nam ze me mee naar huis en dat
kostte me om te beginnen al vijftien shilling.
Ik was zo vreselijk dronken dat ik niet eens
meer weet wat er bij haar in bed eigenlijk gebeurd is, maar ik weet wel dat ik, toen ik wakker werd, geen stuiver meer overhad. Ik moest
mijn pak, mijn laarzen, ja zelfs mijn ondergoed
naar O m e Jan brengen om weer aan een paar
centen te komen.
Maar, Maggie heeft het geweten. Ze is veroordeeld voor het beroven van een zeeman en
haar zie je nooit meer terug op Park Lane. Ze
is in de boeien geslagen en naar Botany Bay
gestuurd en elke zeeman mag blij zijn dat die
ouwe snol verdwenen is.

i/n Uepnto'MLr-e^'i^iw/^iM me
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JivT) pcu yids {(iq « mcn^'l'^ >i^<*/ lf6fi '>^ PAif,
As I i<na/ei!( 1^ my -éiH Ims iadfy -énke>^ IM
B-^ •* faJy o/ {^e name ^ / / / W ^ < ' ///«y
^ Wf\&n I AAn (H-to fie^ Ihac^n { qcré a avte
/ nms Muism up an e/cwyi (n' xanmm riface
^ke was cOiessek i^ a O^WH softne ê<kea fiifti-k/:>/é^e fine,
//« / UiH^ a SOA finyuan fai^e i^ase
•^ S/(^ a<iw; a icu<cy y^ref an I fke a fa/inie/i s cund
^eé nme inkf me fme 'c^eas'^ ^ T'Z^
A^a( Mnc^e/i a ff P f aim saif -nH" Aam ^^e^e
^a/e
/w(//z7 {^e '^aw's Ma -fav^n ;w i^ic{a^r
5" Wfie^ If^^ffef
^&J, fs/ie/i faz/^na^ ?yf i/ii;{sfee^
^/te c/aA^c( meff/fe^
sn^ ffimoó/r^ f^P / ^ / ^
/ Tns iiTAad^y '/•^niii(: yir^eei / fani^ee{ 'm /<?? ^yik,
Inevt^ Ixn&fr i^ha{'h^fipetecf w ne ni^-f
^ //exf: yntytntn w^en / kroke I fimnt{-f^cct I yvM^ Moke
/hadn { aa{- apemy A yne nayne
^(T / kia4 iv pen) we SKI{ me lo/^n /f's a^ 'yne ooahi
X>mrH im -(iepahm s/np, numUA -ni^te Va^-kLane
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(^, yow Aai fin 'M^^^^e Miu y"* /tafffdme ef mypayi
Ti/f\en I 5fep{ yint( yeu fas{- niy^i: i^i^<ye
'^•uifó^ Me Ji0if ^nd /le^ fin-^e ^Myi of a fimenmi^ ornnn
AM ske knevel du/se i^mm'pankj&J'-ea^u moie
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one -nMT^ cnMnei^anniseh{ ixWTiy ficm /^ti^pcmf ne^ldav,
Tk fné {iey c4ee^ei(as ilie ^(^fea( dimn -(ie Bayy,
And eH'iy saifal fa/ ^e mfi^ nms futj ofaA
They 4 setj{ -f^e of TO^O^C ov-f ^ 13af any ISay

"W^IT "Wr "l^OHT
PI^ATTDEUTSCH
GANGSPILLIED

'1 ov^m-fm "HU tu
Dit uit Hamburg afkomstige Duitse zeemanslied geeft een opsomming van de
meisjes van Sankt Pauli die Jan Maat op
de Groote Freiheit en in de Davidstrasse
staan op te wachten als hij na een reis uit
Chili of ergens anders vandaan thuis. komt. Volgens dit lied waren er op Sankt
Pauli twee soorten: de meisjes achter de
ramen en de tippelaarsters.
Die laatsten waren klaarblijkelijk erg
goedkoop, want als we dit lied mogen geloven, kostten ze op de hoek van de Davidstrasse maar vijf pfennig.
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2 % ok de kü{(jc AioMy, dcd is nefixeD^an,
KAiifik du de yrtofdef (P^nds faat, dfnn kan.

jfW k^emi yfh '- ne,

fj n iJ-

£ck tmi'-ne Dcmik Straat,

(mo,
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3 %7 ok de dicAejixna, dak is ^e fi^e Vfp,
j\ummk'J-O-nmAdtinm fana 'Ke<5' {o^ücki, dennpasst'ie

4, ly^nn(jaakm yiff Sankk'PaM^'/lop, dn aei{dak kuska ke>i,
9dem se dl seek, dem sc/^eek se 'akf: 2V, Fceij'e,
kumm m(^kei '
5, 4k» cp dei^A(rokcf-Aeikeik; mrfis d' ddf e^ /^'oAhf,
t'.e^ du dl d'aé imseen deisk, k^sk^dks ne kide&tn
i-h'n A^m.,
6, 4kn wenu de kküji^ i^Vij^ucdikerkis, d'em week ik hmd ik de
Ji kavnk mi aff/vscofi mi}ffiK, ikf<r no
'ok'kefrkr.

Dit lied werd gezongen op de grote nitraatschepen van Laiesz, Vinnen, Miller
en andere rederijen die in het laatst van de
negentiende eeuw in de Kaap Hoornvaart
zaten. De vijfmaster Preussen was de grootste. In 1910 verging dit prachtige schip bij
Dover na een aanvaring met een stoomschip.
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WAT WE D O E N
Als we in Hamburg komen, dan weten we
wel wat we gaan doen.
Dan kopen we er eentje voor vijf centen op
de hoek van de Davidstrasse. (Vertaler is
van mening dat, in tegenstelling tot wat de
schrijver hieruit meent te moeten opmaken, hier een glas bier of een borrel wordt
bedoeld en geen dame!)
Kleine Marie die mag er wezen. Als je die
's avonds te pakken hebt, mag je niet klagen.
Fn dan de Dikke Anna, dat is een lekker
stuk. Als Jan Maat van de lange reis komt,
is ze er als de kippen bij.
En op Sankt Pauli daar is heel wat loos.
Zodra ze je zien, roepen ze al: 'Hé, Fitje,
kom eens hier!'
Op de Grosse Freiheit is het een herrie van
belang en voor je het weet heb je al een
meid aan de arm hangen.
En zijn de centen op, dan weten we ook
wat we gaan doen.
Dan kunnen jullie ons allemaal wat, maar
dan gaan we weer naar zee.

GAJSCT'YETfAI^E
dUE "POLKA?
AMERIKAANS/ENGELS
GANGSPILLIEDJE

/is

Waarschijnlijk is dit lied zo rond 1840
ontstaan toen de polka vanuit Europa
naar Amerika kwam en daar snel populair
werd.
In zijn oorspronkelijke vorm is het een
vrij schunnig lied, net als de meeste
deuntjes die over een zeeman gaan die aan
de wal komt en een 'lekker stuk versiert.'
Dat kost hem uiteraard niet de minste
moeite.

1 wu^ked üiofm i^e
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Het havenkwartier van New York lag
tussen South Street en Broadway. Net als
overal elders op de wereld waren ook hier
de meisjes buitengewoon uitgekookt als
het er om ging een zeeman te 'tillen.' Daar
staat overigens wel tegenover dat deze
meisjes het zelf meestal ook niet bepaald
gemakkelijk hadden. Op de hoek van
Broadway en First Street was een beruchte kroeg annex' danstent waar veel zeelui
kwamen die een 'elfkroegentocht' maakten. Deze hoek stond bekend als 'Suïcides
Corner,' de 'zelfmoordhoek.' Het schijnt
dat de prostituees die in deze kroeg kwamen een zelfmoordclub hadden opgericht. Er werden lootjes getrokken wie er
zelfmoord zou plegen om uit het 'leven'
te komen. De tippelaarsters werden 'cruiser girls' genoemd en rond 1840, '50 en
'60 krioelde het er letterlijk van in Bleeker
Street, Cherry Street, Chatham Square,
Water Street, Fulton Street, South Street
en in de buurt van Five Points, Hell's
Half Acre en de Bloody Fourth Ward.
De Yankee 'bloodboat' waarop onze held
aanmonstert, had hij waarschijnlijk via
het een of andere ongure kosthuis gekregen en mogelijk betrof het hier een schip
als de Bloody Gatherer, de Tam-o-shanter,
de Commodore T.H. Allen of de Sunrise onder bevel van een 'bucko master' als Bucko Crocker, Watts, Bully Martin of Ol'
Mose Doyle.
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B/ur/iU '>vui, oTic

9

i

^cm ï y^ i^a^if {ie l^f

ka ?

'lifefe..*

ToTiffoAx-u's Uirokfien^
Ididnaimindexpense
/ (nru^^f keA kyiro cjiM ea/iA^nas, on f^ey cod me fi/keen cenks
'i, je^ ske, "yoMAcmejuicf iai&yi, -hojir'^eemekomepn(yyioM, "
Jiuk wden w ?iea c^ed ke^ cakkna^ dmi, i^e t<Kkv me did 5 ^ ,

'T'. "M^j ffifik mM ke 5 H tfa^kee, nndkis keu-^ cid skrtk ktclimd.
df k/fa^s apa-iA of fimi^ seadcridz, an 'de's kvi-un in khe Bfackoa^iine"
f. 'kke's hoTnemiAdkrvundSis
eyfKim\ ati'mdmeke
wikf daij.
Vo fik <? ynove cm, Saidrt-di7y, aikc^ackin 'cm ipe^ miu "
6. 'dr Iktsied keq kcvid au 'pAope^, af^e keA ftasf
d{n'fa^e^ife-kcefd, me kioTut^y aak', Iknawye/i

man came.
dikkfe^ame

7, / rv-iapped me a/ad-taas /icnnc{me. an 'k> kke docks did skee/i.
/'ff ney&i ccn/i-f amo^e^ matd, kffskick k> /lu/rn am' dee.^.
g, Ijmneda
dlcm k(i^

'^ankee kdirefdfcra{, an 'sai&da>My nerk mc^l.
favdabound
md qafs, ye^ safe^ ^ 'dape k/irf/i /
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gom) SEA
AMFRIKAANS/ENGELSE
FOREBITTER

'Tlken jvidI

cM-<^^^m jus

a/—,

I

Deze oude forebitter werd ook wel aan de
kaapstander gezongen, maar dan ging het
refrein als volgt.
No more, no more, ive^ll so to sea no more,
A man must he blindjor to make up his mind.
To go to sea once more '

^ ^ ^ J
spen(- ei

Bi| de walvisvaarders in de Pacific was het
een populair lied, wat gezien het thema
ook niet zo verwonderli|k is
De Arctic Right en Bowhead walvisvaar
ders, aan boord waarvan de matroos in dit
lied wordt gebracht, voeren vanuit Frisco
naar de Bering Straat Shanghai Brown
was een van de beruchtste ronselaars in
San Francisco Hi) shanghaait onze man
hier echter met op de gebruikeli)ke manier, - door laudanum in zi)n bier te doen
- nee, hi) brengt hem broodnuchter, heel
officieel en heel net)es aan boord

U

J ^ ^ ^

h'^, jof céa^^ as cé!mkmfi:^k,

^ ^ ^ ^ ^ J
'em ^»^e mm—ui

^nras' aft

/In'

IJ J I

gone JWAJ irfisn I

xxm
a

^

\o
2

é

fno/ti

•

^

make up kis Mtni^^-hr

Tié nij(-<r I iêpt m/Anyfi^e

'

a<r--io

sea. cme-wi?ie

O

(oir cóiunk iv M(/fi*t M

Alt 04 hi^fe/a /tmni //ffffyfef /t(e m&ies ? ^ «•^<^/'/?^«f,
Thue i^m Jac^7^«{(/i/^ pffi^^ icuf/^ 6zj w^rmuiijirésea
(mee fnt^e

Het leven op dit soort schepen was een
hel O p weg naar Point Barrow en de
Beaufort Zee kwamen ze na het passeren
van de Bering Straat soms m het i)s vast te
/ittcn en konden niet meer terug In 1871
raakten op die manier tweeendertig van
een vloot van veertig schepen voor
Noord Alaska in het i)S beklemd Als
door etn wonder bracht iedereen het er
nog levend af Met hun lichte vangboten
trokken ze over het i)s tot ze tenslotte
weer bi) open water kwamen en de oven
ge acht schepen konden bereiken die de
i|swaarschuwingen van de Eskimo's wel
ter harte hadden genomen
Het waren verschrikkeli|ke reizen, maar
desondanks hadden veel kapiteins toch
hun vrouwen en kinderen aan boord
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^

^m/as f-mj /ii/é'i^ diwn {^e i-dfdIfnel 1/0iartA^ii< Byicwn
I axfi/ (\im fm -fo -/icke fne cft he wkci/ id me )ini:( a ^tWH,
yej /ie dad -kme yi^ wapcKt^ off- mcf me Vf c^a/keef ettr sc(ne
Bui I ffinke fe^ adirnHi^ an Ifffii^ifCt
adwce a^ /^i(n6{ye-fDiei:((mcem.^e

f

fk ikifpedmfdiwtdfffa
oidafifif dp é(Mn4 frU dcA^dic
'ieeis,
Wk&ie me cd({mne/i daw «H de^fs icem d&ies "iHtmran Ja/mmckvAuin /o piee^e,
I ccm { 'i-Uy /lOte /hw M ^fn// / H pe*i{ad'Me triemep «s/idie
Tms men dat I i^id dit I Msfjeif / -nmy c/eadse / ((fa" ?^ ^et^ no-^n&^e

f Simie-dmes Tirf (Mpd-édem doTirliecids dinfs smifda^i
wdi4ca/dneme
?die/«intfnfp ^mmn
dz^ed 1^ye^po/nr^ipepufMdewde^
1^k^'mip
dn -nd^ me M^ki d came a/ana a^i u/ ^i>i;et/ tpurk y^f i^ri^
^e^ i-ad io ^vfak yo^ 01 ew^ (mfd seek » idrd 'i/ ^^e^ ft" f^e>^c

c hoyyie acdpe hld seafüAi/H ^M 0^4 &'sen is ^e

f^^,

Wfim f<^ ceme a/^ of dem dimrn dirnp -hips /W ïddyi^ ?vii{^(>fi w^erup
Take /»ƒ lidvie/ ^ //^i/ik d^enty d^fik n<n ft> ideepi^ mdemp ^ WW^,
'B-ui jd tnoA/ucc/ fads OM /f«^ g^n<aM M a^ pa iv sea fio mi^e^

HATtSLIFFE "WigHWAV

ENGELSE FOREBITTER
In het begin van de vorige eeuw had Londen de twi)felachtige eer het meest beruchte havenkwartier van de hele wereld
te bezitten. Ratcliffe Highway en alles wat
daar omheen lag was een grote rotzooi en
Wellclose Square stond bi| de zeelieden
zelfs bekend als 'Tiger Bay.' De buurt
kreeg zi)n reputatie met het groeien van
de Londense dokken.
Sommige zijstraten van Ratcliffe Highway hebben ook nu nog namen die aan de
zeevaart herinneren, zoals North East
Passage en Ship Alley.

n(;iH J

(,hifda IrfoAk park-d /n^rw ff/'Wof-pma

-{(mm^ At 5imi aó J

f fed lie^ J

<:> backed -Wif frim

i^ J) L 4 ^ J)
diac£, dhi' l

cdia^e (dk,me .lia-m^'s ';dack,d^9ne /i^-d^s oAf

'JOAj d, Ivf Mit-d&(me /ua-^ 'dcwnKd-c&^di^dwuf

O
Het Londense gemeentebestuur heeft
Wilton's Music Hall dat nog uit die dagen
dateert, laten restaureren en er is zelfs een
speciale galeri] voor zeelieden en hun
meisfes.
Andere bekende kroegen en danstenten
uit die ti|d waren de 'Prussian Eagle,' in
Ship Alley, de 'Hole-in-the-Wall,' de 'Old
Mahogany Bar,' waar de mensen van de
clippers veel kwamen en 'Paddy's Goose,'
die eigenlijk de 'White Swan' heette De
kastelein van deze laatste kroeg werd tijdens de Krim Oorlog beroemd omdat hi)
mensen ronselde om tegen de Russen te
gaan vechten.
Dit lid zit vol dubbelzinnigheden die het
schunnige verhaal enigszins moeten verbergen en een vertaling zou dan ook nergens op slaan.
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2 I ft/,P({me (mnr-diai&i, me iimaf de knenr
She bacKed fiM main '^pi '^ o/»'fri me line /^r
ldimf'^edd(rhnimejo&
haflUi'A(m^c(nf^ryiasce^e,
/hi'I ftmndf^^dum's aana>iMy m^ cne^ a^i'finoff
3 Iei^é^edfiM dldcM^dif-'did'e, M'smtie
"Damuexeyes'"
Sie urux ndhtn dd «/ds/'p
^laa^dM CH c/is^tse,
bhe da a fvuf (rodpyn d'iwi d&^npod f o /de
'Tween me rm/td und'f^f nrci-di de/iayfi me as/iine
y

bne sd/t'^
'^ '^c -^'W*^ ^^ wfddas meki<^,
dm ' O'f'mif io fde tcx^ctACeé Iltae{ é> icufd
lild me he^ licun^-a-STa^i^iuc/as IMeddeef adinij^
ddl^ d/pmales Of/e^p/My^Jacé, yet mainyüt^is spi^Kna '

f

/^?f 'i d kea/d -h f^CMfwid-de da cd, C^^
^ack,
Utne's a keafdio
de^^ad'ii^r^iii^memdê^odi^
l4me s akeaddl^ T^c fuacd dys, ndo ea^ec^me^impaiti
/ / / mee{ dcd f^eiih p^deé l'fF tocMc( hm a.jain

I

JEAI^CF^AT^OIS 1DE1S[A]SITE§

r»*!

FRANSF HALYARD SHANTY
D e z e F r a n s e shanty is n a u w v e r w a n t aan
het E n g e l s e h e d ' B o n e v w a s a W a r r i o r '
Oh, mes boues' ( O h , m e b o y s ' ) en het
w o o r d OM (way) k o m e n d u i d c h ) k uit het
F n g e l s en de n a a m I rangois w e r d als
'Fransway' uitgesproken

^ ^ ^

f^Jem

f/m m de /YtM ^s

(Pu/'(9ue'^^üe '
CH

^a/ cPi de faj/m-pmk Ói. 'mes bvues 'je<M 7/1^ <^s ^
CH

O

2 IJeö-aJiau e^ ^tn of ceontpaf^e
f LC/i coTnin Un /icn i( ( spajne W/ 'mes (rtmes I
3

[ n irlac dccieins ia airn/ise
If a tnnai moiS de emc^-ie (H 'mes cnmes '

f "^ne mayt-pi une e/aDne
%fan( T4/ie (jc<fc<ne ' 6M' n^es éméi ^
^ niMif éas cle^ ',oy\ /la/cise
liifk e( écsse e{ fcoia^sse 6di 'mes mues ^
6 /a n&s befé seAwhK
jd enimefj e/ani sa inwen{f
/

^De ccniseAiff covfc eue
/l/amoMe SUA M&1

(yf'mes (nrues

O

JFAN FRANgCMS UIT NANTFS
Jean Franqois uit Nantcs is ifgcmonstcrci van lic
frinvante
Twintig maanden gage in /i]n / ik, alsmede een
horloge met ketting die een walvis niet /ouden
misstaan, dus wie doet hem wat''
Daar gaat hi), met het meis)e mee naar hoven en
het is alsof hl] over een vlak zeet)e vaart
De fles gaat leeg, maar ook zi|n portemonnaie,
waarna het horloge en de ketting al spoedig
volgen
Maar, hl] houdt er toch nog iets aan over en daar
kan hl] in het hospitaal van Nantes eens rustig
over nadenken
Hij scheurt de lakens en slopen met /ijn tanden
aan repen, die irme |ean I rancjois uit Nantes

'mes (Tirues ^

8 U TAc/eini fa fmfüfê
[cn<{ som 07 appcdeiffe (9fi ^nes finiéi '
9 yffernfi e/ c4eune s £Wi^?^?/^
y^/S^S i^ffyie^ef fei 2^5/^ 6^f 'mei fiH^cs '

( 4 ffêpifn/ié Ae<^fci
/1-IM1^JW>

se (dwe-nff fi^'ines uztuf^ '

II [ ( f^ efec^s cle w eenecfie
T>eiyfiA( en^ee if fimcfe ' fif 'mes (reues ^
Il VoMTT Jeem JyiMif^ocó c(f Ae^f^
'^a/ie4 olf fa T/ii^j '^f( ' (Pf' mes (roue4> ^
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"^LOWmiE 'MAI\T>OWPl
AMERIKA A N S / R N G E L S E
HALYARD SHANTY

O

Dit was het lied dat de 'Western Ocean
packet rats' - de bemanningen van de
pai<i<etbotcn naar Amerika - bij voorkeur
zongen. De meeste versies gaan over Liverpool, maar er is er ook een over Ratcliffc Highway. Paradise Street deed zijn
naam eer aan, want Jan de Zeeman beschouwde dit inderdaad als het aardse paradijs. Na een lange reis ging hij daar
'stappen.' Dan had hij met niemand meer
iets te maken en ging hij op 7oek naar
vrouwelijk schoon.

^

\

>

^

^

^

i*Oj>iN- Ir U J;> IJ y
^tned. Tm me Timy, fnpu
,

CH

Sas~iy ^^i/i

J

J

d{p'p€^ /

chmdl^ir! Ier 7>ie(^i

è IJl JiJ'lj. II
(ffi/rr -t^fi^m c^om^i

O
2, Jfiis ipankm '^asfipacke{
she scu({ T^I^-6> me,
"There's adanc/y fv^'/iMaé/ilBCacéhif&ijjMif
'^eai^^

se4 "

3, 7/t/i dmdip fuff'/ii^e^
é> A'enrpfo^/c nrup óni^d,
^ f yirup >€ny wê'^if^ed
(i^d >€4y
n^^fmn/
^, bo' Ipac4.ed up me Se<:('c4e5{anc(stynedcm ma{
An' fmi^/^is ffasJt pac^ef /speii{ me ^a/f-pjiuf

'Tis ^e4i -f^ad i/(n'^

see si<i^ a Ae^o/a

day,

?Mee,

(>, There's {inkers an ' {cu^ais an 'so/c/^e^S OAJ '0/1^^
A^ dip as p^/me seam^ nioMd {fus 'Bfackfnëf
/

X ^

ajd, fie^e,He ^-ni^s,

r^J^uvenemeo'ye^

^ay a/é

dedans a/ra^d'{^is

(fnem'm,
d^^^^^f!"

f. AH ''nov wfei^ she's c/eoA ev^ a/'M^i^
/5W,
The tna-k knocks 'em iAj?tm nn{^a^y
cap^t^i^i ^ ,
9, //s- S(mi as {^is pao4eê is ivff^mé {D sea.,
Tke/m's c^uef ka/id'^ea'finen^:o'etris/iy
dei^^ce.
10, Qr vre'^f ^(rnri^e ncvn up^ ênff<es, é&wl^e moAi c/crnm,
^tda
c/tew~o'kcac/ca^es^cnn
hiv-^pe^i^rnrn
/
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In dit lied heeft onze zeeman spijt als haren op zijn hoofd dat hij de raad van zijn
liefje heeft opgevolgd om op zo'n ellendige pakketboot te monsteren. De Ierse pakketratten mochten zich op zo'n Blackballer dan wel helemaal thuis voelen, verder
meed iedereen deze schepen als de pest.
De Ieren kwamen zowel uit New York en
Liverpool als uit Ierland zelf.
' T o blow' betekent slaan en op de Blackballers werd de eerste stuurman 'Blower'
en de tweede 'Striker' genoemd.

"WEIL'S &IIE ^lS[pEI{iSOMI]^

ENGELSE FOREBITTER
Dit lied IS afkomstig uit de Engelse mi)n
streek rond de Tyne waar de 'pressgangs'
hun schandeli|ke praktijken bedreven
Een pressgang bestond, zoals u zich nog
zult herinneren, uit een aantal lieden die
in opdracht van Zi)ne Majesteit mannen
dwongen, presten, om bi| de marine
dienst te nemen Tijdens de Napoleonti
sche Oorlogen waren ze overal te vinden,
niet alleen in de havens en de havenkroe
gen, maar ook veel verder het binnenland
in
Ze lagen langs de wegen in een hinderlaag
en vielen op het platteland de dorpen bin
nen Meestal waren ze met een man of zes
onder bevel van een 'Yellow Admiral' of
de een of andere verlopen luitenant ' L o b
sters' noemde men ze vaak Als de 'King's
Navee' onderbemand was, verdubbelden
ze hun inspanningen nog De kreet
'Press'' alleen al was voldoende om iedere

•Mif Un M^ ^aiéaff-wf

da -{hm //nes

f •r ff'
oM d

^fue^^'s l^oA

il'i I I Ml I Ml p J
/-Ime^ me iem c&i

'me^'O'' wa/i

O

/hde /^ee /iff i^e / ö ? / ^ makei ftn Vmic{ s I3a.y
/^ é^mcaM iiee ^eo^d(e nio sio wnncA ^ead ^
Mean, ftffff JackjdM/oi
off-kde^d
3

//cAe 5 /i( /fnolm tcrmm a. s-(ea&n if me deoA
^ mu kiMu /^Hj ffpAesi ye Old: o fi&ie
They Tmff settdje ftne/y^ fdaf ^i >^^f /^'^ '^^'^'^^
//</[( i Ue -fe^den cirmiH f<ffo Aed^Mtnes
//c^es/ie{endeA coTnm yyieam aff{^e met^i
<9/i 4eiVf/iinny vAaé i/iaff^vfdo-Z^en ^
UeAe $ /Ae-fe^cie^ ami/n off ai0i(efd s ISaA
//üie i /fe /tnc/m ccrnti/n fr^ffo me^ o mu

man tussen de vijftien en de zestig de stui
pen op het lijf te jagen
Bepaalde mensen zoals visserlui, schip
pers en walvisvaarders waren zogenaamd
vrijgesteld, maar meestal trok zo'n press
gang zich daar niets van aan De pressten
ders lagen voor havens en in riviermon
dingen op de loer en zodra er een koop
vaardijschip of een walvisvaarder in zicht
kwam, klommen ze aan boord en namen

vaak zoveel mensen mee dat het schip
verder onhandelbaar was De mensen die
opgepakt werden, gingen soms wel twee
jaar weg en ook kon het gebeuren dat /e
daarna direct nog eens twee jaar moesten
opknappen Het gevolg was dat ze jaren
lang slechte voeding kregen, wat weer de
oorzaak was dat er bij de Marine zo vre
selijk veel scheurbuik voorkwam
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"FLAsngALS
OFmiB^rowp^i
ENGELSE FOREBITTER

i't^Tl

JJ N J J|JTn,l

/Vaw coTne a/f-you f^-d<es aoM, mai^^t^fsscuf-ffis i^-é^m
Ook dit is weer een van de vele liedjes die
de zeilvaartmatrozen op hun repertoire
hadden en die ontstaan zijn in de buurt
van Rateliffe Highway. Dit was een van
de favorieten die, zittend op de 'forebitts'
werden gezongen als ze eenmaal in de
passaat zaten. 'Nelson's Blood' is een synoniem voor rum en daar zit een zeer
sterk zeemansverhaal aan vast.
O p lange reizen hadden zeilschepen vaak
vaten rum en wijn aan boord. De matrozen boorden er soms een klein gaatje in en
probeerden dan met behulp van de pen
van een ganzeveer een deel van de inhoud
op te zuigen. Toen Nelson bij Trafalgar
gesneuveld was, wilden zijn officieren
hem graag naar Engeland terugbrengen
en om het ontbindingsproces tegen te
gaan, stopten ze hem in een vat rum (in
werkelijkheid was het brandy). De matrozen wisten hier niets van en boorden zoals
gewoonlijk een gaatje in het vat en dronken van de rum waar het lijk in zat. Sindsdien noemt men dit gaatjes boren 'Bleedin' the Admiral' en werd rum 'Nelson's
Blood.'

FLASH GALS O F T H E T O W N
Hr is niemand die 20 sncl geld kan uitgeven als
'Jack Tar,' Jan de Zeeman. Een stuk muziek,
een fles 'Nelson's Blood' en een aardige meid,
daar begint het mee. Zolang hij geld heeft wil
de waardin maar wat graag tappen en ze houdt
de stand van zaken goed bij.
Dan met het meisje mee naar boven. Ze neemt
een hoop zeil weg, want ze weet heel goed dat
dit zwaar stormweer voor haar gaat worden.
Nou, dat wordt het inderdaad.
Maar, zijn de centen op, dan is het meteen uit
met de liefde. Het meisje gaat terug naar Ratcliffe Highway om een volgende klant te zoeken en de waardin krijst: 'Betalen en wegwezen!'
En Jack Tar? Die strompelt naar de haven en
pakt maar weer een schip voor een reis rond
Kaap Hoorn.
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rtau^, And &'d weifel iMj f^lSiuA-Mj tu4ne,l^ltctiJ(Zck

r^^^

^ ^ ^ j

7a/i ke (crmes i^- shm^ ml^ ^ 5

siWé", Th&ie's no miccm fet

O

fot^o/txm'sif' vu

MO( O' it io

scnm.

O
2. A^crnr^efi^^-dcn^ dedemmé es a fi//d^ -{^/u'sh&nt/,
A fa-M 1^yefscm 's B^(wc( So dimt con '?viiAi^,
An4a p4e{6f ^a/&'keftnse m-f^ rW n/euik a^ '/iffffm '^es,
A^ 'ne'^(éop kis a^ohol ^ 'n&i^ wa^e-^m^Aim^n.
3,

Then ^e fa^of/ao^ she amies on m/h ^e4 fiani/HehriAiMo-fi^e,
?ke Ms ^ke stme ë^cM con 'f/adon' sioA,
An 'she's AeaoCij {o ymii oyi^tin, i/hispozkeé a^e ^he4mi^/ini
Ayi'h c4a^/(his ico^em-/^e (rrraAo(l;eftonoy"

4-, Then she caM a lyie/fy miic/, M^-f -mncAé'ofm 'so^- fcuo/,
AU 'up a/'o^i^ey cfcmé- m-f^(n<rmuc4 ^ot4e^,
A\^ 'ske sktyiéfis Ui^&i siuf^ a w^ct^e^on'of/^e f a/e,
T^h.' sooTi l/n ^e Ae^s i^e<j 'M mooyieA ^^lA i/i?se
^

T^e^ ke ilii^ed / ^ maon -fack iin 'fiecaua/i Ai&i/i^a/alAaA,
The^f AoffeAf&oni ^e (#(f ^ -Me ?ufa{fe/L,
An 'he fAic(kaï c(oKie 'fmpiAe, (r^, cAoieha^feAas skehnmAA^'e,
'Twvs -fac^ M '{zici {f^m^
fefAcon 'sro-imy -wea/^eA,

G. Old k(S mone^ iovyt yms^^o^^e, m 'hisf/Kkaafsocii Mffcrw'n,
Ske /iriwieulafoTt^ {^e fAfhy^ij ^ oonome/i,
Ahi 'mC üuic^tadtj CAceA, ''pa/j y&! scoifa^ 'aiéoicfiiAe,
y ^ ca/iao-'i amecw 'yav'i/f wAsri^inif Toea-f^&i."
7, Then pooi o^'Jack WMAKnA&is/xnA(^<)A -f^&ie's ikip? a-Hra/iA/i'm
'n
Amdio me ^adn^AfJ^asUt
^e 'n^^i AOTVH,
Al^iA he <ihippeA aWTiif ^e(hn
i7y a pass aye /ftmfiA ^^c A'i>^,
'i^^dAije ^ -^e (nnjs m' Me ^cii^ aa As o/é(e ^

SIJW^^OI^SAI^G

DUITS

GANGSPILLIEDJE

4 ^ <^y-^ -%•- se, das mi^j^'M, VM ^^^

A a n b o o r d v a n de F r a n s e , Belgische en
D u i t s e o p l e i d i n g s s c h e p e n m a a k t e n de kad e t t e n v a a k h u n eigen shanties die - al
w a r e n ze d a n o o k niet v a n h e t t r a d i t i o n e l e
s o o r t - vaak o v e r w a r e g e b e u r t e n i s s e n
gingen.
O o k h e t nu v o l g e n d e schijnt w a a r g e b e u r d te zijn aan b o o r d v a n het D u i t s e
o p l e i d i n g s s c h i p Arkona.
D e hofmeester
k o o p t een l e v e n d e stier en dat w o r d t een
heel k a r w e i o m die klein te krijgen.

mid(^(t^Üivli so z'éfi wte^-d&i^ /TV- de-M^j^ck-

k&',

kd'de-Mijudi

lie!

MiL.Jie!

O
SINGAPOERLIEDJE
z, ^nd kammen ws^ Mcdi di'naa.p(^,
%^d k(hnm&n Tm nad '?in^cif><yt, dmn cjefti d&! 'Bofff&i
^cdi (m shme,

Van ieder couplet en van elk refrein wordt de tweede
regel herhaald.
1. O p de lange reis, dat weten we allemaal,
wordt het vlees zo taai als zooileer.

2. Tk^ lioiff&i ka«^ dtnfemen J^u^'n,
J}n Bodfm kcuf^ doft einen "/ivk^'n, Mhdmacd-t luff
dem Kc^^nando 'dckiMCd'^.

2. Toen we dan ook in Singapore aankwamen,
ging de hofmeester aan de wal.

^. Am doi '^Atf/Ma.a wvid e^ iH{fn-^kieijS{r,
An deA '^-^iT^AOA owtd €n cu(Lekieifot, -HHcloM-f das
Adi-ht deck aeickmei^f:,

4. We hebben hem aan de ra opgehesen en op het
achterdek neergezet.

5, XUA Tioid'&n k\oêé ein a/i(;fes J{ni/e,

6. Maar de stier rukt zich los en de
hofmeester er vandoor, het want in.

dem B'ud'-j^

d^.

0. JXen Tivde ABijSf dcts dklippd^i^ ad,
Tkn dvkEe teif^l das ddipp<^^ '«^ d&ifipldd i/n
das Wmiukapp, ickiapp,

5. Daar koopt me die hofmeester een hele stier
en laat die op scheepsrekening zetten.

5. De hofmeester haalt een groot mes
en wil daarmee de stier te lijf.

7. Daar komt de wacht aangesneld en
die gaan de stier achterna.
8. Maar het eind van het lied is toch
dat de stier uiteindelijk wel in de
kombuis terecht komt.

7. Die Idacdie kommi urn cona^noAin{,
Die Wade kommt yim a^f^annk, ki'^Cfen «#f d<^

i Das dnd'vi'i^dk^jede tdnmdies,
7)ai End' vm. £ced{ ïd ^m dies, de/i T^vfdf jkffmmt
in des. i(crmiÜ5,
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"PADDVWEST

ENGELSE FOREBITTER
Paddy West was niet alleen een heel bekende kostbaas in Liverpool, hij had ook
nog iets bijzonders. Hij garandeerde iedereen, onverschillig of hij nu kantoorbediende, slager, bootwerker of boerenpummel was, dat hij hem binnen een
week volmatroos kon maken, waarbij de
opleiding gewoon bij hem thuis in Great
Howard Street kon gebeuren.
Eerst leerde Paddy de kandidaat-matroos
op unieke wijze hoe hij moest sturen en
een zeil vastmaken, waarna hij hem ook
nog 'de linie' liet passeren en 'tien keer
rond de Hoorn' gaan, allemaal knus in de
huiskamer. Dat kon ook, want in dit geval bestond de linie uit een touwtje en de
Hoorn was een ordinaire koeiehoorn.
Maar, zo redeneerde Paddy, als de man
zich bij de stuurman als volmatroos aanbood, loog hij niet als hij zei dat hij meermalen de linie was gepasseerd.
Zelfs tegenwoordig hoort men nog wel
van een 'Paddy Wester' spreken als het
over een waardeloze matroos gaat.

^

'^mf me a.

^

"ym^-C'Cii^ kaé, a^i'

T5>i|JjJ
r-f^ je^ i;^-2j ƒ¥;/ on ime, To— j ^ " a

^ ^ ^ r U
'ïïï^Tf UI a

-^(j M/j'pe^ ^kcp, m'

'm-y

j
iom y'^^

An ' 4«s^ f^€ (roijs a. /U^^ Ah.'- mnk ff'f^

cM'hol '-Md-M-liicii/mJnifie ko%6e o' fy-dj k'cft's

O
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O

WPe^ /(^c/lAx/v af Paid,A(f /Pes/5 /iirnfe //^ nn/i/ ipaa^ /o /foTir
Pe sent me un/o{pe fum/c^ ^im^ /^e-^e /lenfoP/,» é panr
..'/en/cftmk^up /o /^e a//ic ho^e^ffya/cmPP
/find
$0 //PO/a Poriéfe é weseffim /fuPPed /Pe -mnPimr//tnP
//'s PciPdy ne /rvji iep f es aK^/mPs tm aec/^ {pe<A pa/nmsfi'l /D ma^
Ps m^ A(<Mv pyfH s/podiM /ke /rack ya/ip i fo(a(f/1^ m piuid
fhi mP &/ f<rt;ff^e /ruckp /A( mt/afiêyiTOTtPi nraj
P'few up Tjm file / otPfM/ me smi, s/ies éi/^en i^asea'
/^tmrVaddM ie^/e /ei WMina/icni /v/pc',ou/-^'aApwf cae bdvnp'
Pfn ie /o{)/( a fcmcjI fifmipueiofis/iina (01'i^ /iep P ^evetpa^n Airu^p
I i/eppedciceiois Pivn Uci a^iMM ayidPaPPy iep T/ii/i fine,
^/m /ie •>n«P /eMes
'/aueyeem(an/^iea'''
IfLT^ can ioy ye vt o^Oisep/ie fi/i/h^
'Wie^ / e Mes if yen 've ei/&i /nn /oi sea pon { pff/iitri np /iff Pis hierin
j n kpasvs, se^/e, A smfai ye^P ^m /ie /cni^ -^i^i: ye ^mcj Pixin,
jMdi^ircvi-/D {iepa^fcT^ y!n(f/:AcninP/Pe iufPo-e/{'s /erin
An Pff Pe ma/f /iafye anff pn kn hmes Aincnd-Pe /P^n ^'
--fa; fe^T^ -SS»,

TDEZEEMAIN^
^]N[fDE
TVIEISJES;

Het bekende gezegde dat de zeeman
'in ieder stadje een ander schatje' heeft,
slaat uiteraard nergens op. Als we,
wanneer we het over de zeilvaart hebben, dat 'schatje' door 'snol' vervangen, rijmt het niet meer, maar komen
we wel een stuk dichter bij de waarheid. In een buitenlandse haven had de
zeeman niet veel vrijheid en nog minder geld. Omdat ze ook de taal meestal
niet machtig waren, verkozen ze de
hun vertrouwde omgeving van het havenkwartier en bleven in een kroeg als
de 'First and Last' hangen.
De matrozen van de Franse Bountyschepen mochten in Chili helemaal
niet aan de wal en de Engelsen kregen
gewoonlijk maar één dag vrij. Mogelijk had een jonge matroos thuis wel
een liefje, maar doordat hij uiterst
slecht betaald werd en altijd lang weg
was, kwam er van trouwen vrijwel
nooit iets. Het gebeurde natuurlijk wel
eens dat er roerend afscheid van de geliefde werd genomen, maar toch
kwam dit veel meer in liedjes dan in
werkelijkheid voor en vaak was het
dan ook nog geen 'net' meisje. Zo is er
82

I
het bekende verhaal van de matroos
die verliefd was op een hoer uit I risco,
maar die van zi)n maats niet met haar
mocht trouwen Op de thuisreis wordt
hl) ziek en gaat met de dag achteruit
met een gebroken hart als vermoe
eleli)ke oorzaak
In het zicht van de haven sterft hi) ten
slotte en wordt op zee begraven
In de graanhavens van Zuid Australië
drosten veel Zweedse, Finse en Duitse
matrozen om daar met een boerendochter te trouwen en zelf ook te gaan
boeren Hun voorouders hadden in de
landen rond de Oostzee tenslotte nooit
anelers gedaan
Toch bestonden er voor een zeeman
ook wel 'nette meis)es' en die kon hi)
dan vinden op de dansavond|es en bi)
de concerten die eloor de verschillende
zeemanshuizen werden georganiseerd
Zo mogen we dames van het Harbour
I ights Guild in Australië tot deze ca

Hardv's in Valparaiso en het zeemans
huis van Kaapstad waren erg bekend
De gezagvoerders van de zeilvaart na
men hun vrouw meestal mee en aan
boord van de negentiende eeuwse
windjammers is dan ook menig kind
geboren De vrouw van de walvis
vaartkapiteins uit New England voe
ren soms wel mee, maar meestal zaten

tegone rekenen Meestal kwamen al
leen arme leerlingen, kadetten en
scheepsjongens in een zeemanshuis,
want de oudere matrozen verdaagden
daar alleen als de centen op waren
Een heel bekend zeemanshuis was dat
van 'prett\ little Stockton' in New
castle NSW waar menig )onge zeeman
zi)n hart aan / o ' n fris meis)e verloor
(^ok de riying Angel in Buenos Aires,

ze toch drie )aar thuis te wachten tot
meneer weer eens uit de South Pacific
terugkwam Nu nog kunt u m Nan
tucket. New Bedford, Sag Harbor en
andere walvishavens van vroeger de
z g 'widow walks' zien, zoals de balkons werden genoemd waarop de on
bestorven weduwe heen en weer liep
of zat te wachten tot haar zwerver ein
dcli)k weer eens thuiskwam
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QANQSPILLIEDJE

GANGSPIU IFDJE
Dit IS een van de weinige overgebleven
Nederlandse shanties en is, zoals veel andere, afkomstig van Terschelling.
Er werd vanaf Terschelling alleen maar
gevist, maar veel eilanders voeren op de
grote vaart
Het is een typisch haallied omdat de cou
pletten niet noodzakeli|kerwi|s een vaste
volgorde hebben P_,en shantyman die
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(9HS sWuJimmkee^i m ee/n ^imfijc f--(^oumlfn j£

'4 e^i m^'W^-fe-n ^i(^, ^
mof,

Aolé'M

/a/di-Aal-dc-M

heï fim ACTUUJI

llH- Aa, U
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M,l^of'A^!

O

O
z

'h^Mi kennen s(obp&n Ufté ka^ je mei
f « ekm koken
e^^od-i^dAiet

3

O fiuTMfna^
kc^ eens
me{^e^cs
^n^ee^ irns de t^aneen krüVrff oj /es

^

L^ (fiyi/rffo^^ zes n -wr^ wvf i^ef
A{aM aee^ ons da^MaoA (i^e vaoi a/is deff

S (9, ^ivuAntctyn ktrw dan maa/i mei de k^Mik
T^/?^/^/(Wi maoA e&H i/p(rt ims ^e^uik

goed kon improviseren, schudde 70 het
ene couplet na het andere uit zijn mouw
als er langer dan normaal gehaald moest
worden
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dBE "nANDSOME GABUSJBOY

ENGELSE FOREBITTER
Door de gehele historie van de zeevaart
heen komen we regelmatig verhalen te
gen van meisjes die als man verkleed gaan
varen De eerste vrouw die rond de we
reld zeilde was een Fran^aise, een zekere
Jeanne Bare, die aan boord van een der
fregatten van Bougainville was ti|dens
zijn wereldreis van 1766
Verder kennen we nog Ann Mills, Anne
Chamborlayne, een Engels meisje dat zich
Arthur Douglas noemde, de Ierse Hannah Whitney en natuurlijk de zeerovers
Anne Bonny en Mary Read
Meestal ging zo'n vrouw of meisje mee
om bij haar man of haar liefje te kunnen
blijven, maar soms deden ze het ook zui
ver uit zucht naar avontuur
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/l/m, '-U of a fimJ-Sme ^ e- mde
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l^'^O U p lp i i ^ J ^ ^
s/ie (r/d ^ did 04) juaA,
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o
^ fh cJieeks w^e dke -f^e Ai^iedac/s anc{/!m i/dfTm^i ^-^f^^w oui/
The satfiris ofé&n "imifed andSiiidhe fav/ujus/dh
li Mtf
ThAfuy/[ ea{ina aa^n (nauihj hM c^i^ di4 dei-hen^
/\yid {^e nra T<d did ^w^ffof p-fe/hy A'pTf, ï^e h^ndicnne <^'^n ihnf
5' 4s rh'^'fi^m fheoüM o Biscay ov^ ai/ffiivh skip ddp/'i^w
6'n.e niyhi{ a^crna ne sa.ift»s é^e/ie TIMS cin nw^fuf/iimr
T^gij iuml'T'ed^amhdiPM h^mfnocks dcdd^det/i les/desTlay
Theij iwiyred ^ws Me^tmhiHa i^ /i^ehan^demeea^n(rM^

The nniidi{l>~ei^^ ^ favTyi {h^f a^<^i^^pt^l /^ if^
The cap-fniH 5 My ^etna ov éra^d ihe seemedi^ a/ie<^{jinf
To {iiy\l; ^e cap-hiin haa enjaaedm Ho^ndsowe ca^ <xvy
/dts pAe/óf ma.id sdedie/fier cfic/^ mféc
•ntCe nras.
f fziddim^d ne>^é eneévys 61e Sim^ ^-he^ n^
The cap-hiii^ c<Hc{-fA(5fyieéhf ^naicld'i>{t^tme5 hi'! ano(Tvy
f-oi he ioir?t jcrundou/T^e ieMft of -/^e handiiyme fiwn / W

i

5di dmém' (T^ dor/zH! l h^e ea^H bfff did i>>/u
Ihe satfo^s iMTiyie Iny affi^a-fs ^^o^ f^ecaAn hy
wtn/ddie
The dodi^i he (o^eAunnm-K
smidn'^/Tdefu^
To -Mink //^ sadiyi />vy woyfdhave <? c/aMohhci o^ a iOTt

^0
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7 fvcw wden {4e iaifcyis he<Mc( h^ejoke h^ey aff/eait^ hv i/a^p
The c/n fd />^&ytp io no-he of za hdeiy -ioTctuk/u ^tc{ sn^^oA
The utdi/j /o Me caphaiH saic/ 'Afy dea^y / nnsh ym joy
It's e2M&t iyoT4 en /(^Ttayed /4e hiznds<mte ra/in /d^ /

^
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'DAAl^'WAS "EEI^fS "EEN "MEISJE 1^00§
N F D F R I ANDS
BAILASTI IPDJF
Dit overbekende Nederlandse liedje heeft
alle kenmerken van etn Pngels haalbed en
IS ook weer afkomstig van Terschelling
waar het destijds gebruikt werd bi) het
stouwen van ballast Net als de andere
Nederlandse shanties kreeg ik het via
mi)n vrienden K Suyk en Kees Hos
Het kinderliedje van dezelfde naam heeft
geen refrein en een andere wi)s Ook gaat
dat nooit verder dan het zevende couplet
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^e^^^mf^
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koe Aa, k^- M nw (rcy!

o

2

5?y no/m ck/en^
Wiyrje'MHj^a/i,
&nid(Tk j!j v-^eesde irooi aecM 'juinia4

^

^'J k^ixc^k kaa/i kciiken h/j^ am kczyid,
^eftjk, een joTioe mak^oiri ^kioiyik,

'^ ciy Mo€rkkt>en fififnmeM tndr maik,
Ak«k(e^ dfyeif&n i^ek ke>ï(i^)J irask
f yj/faa/i dotrr j-nraa^ s-k^m e'n cmntfM,
'^ki^f^n o(e^^7fe^ TniH kviffH neei
^ '^ij tv€^daekvTtd&naoyft /e maik,
Af mei kaï^ kxAnc(en en iroek&nm^
'^' ^ij vi^ "kk^pkfchkje, sfa mij nitk,
Ik k(h i^Hxfiefye '^^ft>^j ^/ek "
ƒ £7? daitdfjk Tui^djf
Afmek e&H kysje
I

f 5 je^^aakk,
nmd^e^ixakk

l^ij m&€sk kofin ko/nfx HI ede k^ajuik,
k/ukkcü makicn&nkfe/ren
"d

10 kn waJi e/i lyM (ke kca^ud /s c^esckited,
k)ak 7ir€ekde ee^ske skuuJi yua^Htd,
II MaM ee/i ker ickeepie H^S ÜOM wa/,
J-das c^ f Ji^^-^ mak^iiffije af
i2

J(f^n jtj h H Kffe^ ken/n M in de U'ad,
IVaa/i yj kntn] ee^ mofde^ kacl

i

It

Kiep yj
"/l/foi'dM •hn>^dmekkooi
Ik heS MlroA&i-i iroiyi jtma m^^kliraii "
BIJ e&n dce mij spuedik k^mink
Ifek ik dik kfeti'i (e) cmm^ef kiinck "

'S 'Afaa/r ee^kiek kveede ^ptnkskiA is,
ki&nikyjn lyimwkje, dak a a em5,"

GAWSAI^P'^AY

ENGELSE FOREBITTER
Dit IS een vri] oud hed dat volgens mi) uit
de scheepvaart moet komen omdat Cawsand Bay een bekend rendezvouspunt was
van de Britse Marine. Afgaande op de manier waarop filinor Ford haar |onge zeeman kleedt, ?ou ik xeggcn dat deze histo-
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ö s^saisaL J T^
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'CMc(Bm &j' t/yi' eiitMe
Hió 'Fe - / ^

/Jy-iM^TAe kmc/saffftc^n'^up cfi -me m'di(;i-br

nreiM Thm cci^eo^i a

ék-du
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kie^fi as 4

MoAi-dcuj^ Wkir fovk'iMj w w(/- dfd' ^ HcC mné did SOM .

O
rie zich in het begin van de achttiende
eeuw afspeelt. Veel vroeger ook echter
weer niet, hetgeen bli|kt uit de uitdrukking 'firstrater.'
Tegen het eind van de achttiende eeuw
verscheen er bi) de Britse Marine een reglement, een soort handboek eigenlijk, dat
de titel 'The B^stablishment' droeg
Hierin werd tot in de kleinste details de
constructie van de romp, het tuig, de uitrusting en de bewapening van de verschillende oorlogsschepen geregeld. Toen
kwam ook het woord 'rate' in gebruik om
de schepen te classificeren. Een firstrater
had 90 tot 100 stukken aan boord, een
secondrater meer dan 80 en een thirdrater
meer dan 50. Deze eerste-, tweede- en derdeklassers waren linieschepcn, terwijl de
fregatten van de vijfde en zesde klasse waren.

:35«^
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cr?«

^

3
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' M , a&ff' He^e (w '(iMnc{ -f^&ie, aw? / Tiran a yifuMa /^^«^ '^e^e,
^ar fiaisê Mea^a/ic{ai sef/nf kim f^ >ne,
/~/n his KdAne's ^n/iAU 'yAac/y O/n /a^ a cadu,
'J'kd: Cone 0^ /o iiuf him j^^im ^2/1' zi seii •

i

The cap-buh fiis ficmirt, "JTrh&n de cot>Ke<^ MpoJi f!e^,
'^nruny c/ffhrh -^e ship s r//^ z^ / ^ ^ / ^ a/-<^tiA4,

^

fo-f^is site mac/e CHiShrc^, 'Thtit-f^ene es me Mciti, sc^,
I'ff make dim a5 Tui» a^ 'ai a^a^c/ ai ^ fold "
kcn>k 'e^, "iez {^P cat?éztii7, "// can'{ H^y •}^^^l^ 'ay^Pe-n,
IdTe'i^ yof SMu^ta (na^S My Metfi, fi'^ aö"

^ lAv-as.{^"se^ l^e fady,
/im'{Minddm-ffa/^ady,
Ik cmc^ Tvas yauA oxpeii ó-uf '?iaMryau'Ae af ^a^ye,
y w ska^'{ 5a<fiz/i?a/i(( /f^, t^ soié -f^a^ e/ay? 's alifë^ "
i^yth ' mrf e>j^ he^ bssoTn ik e Myaea kis i/is'/^aAaf
6 Them -me cayréaon, Satys de, >!trw- "/'mi/ayfn^ei;{Iki/ke'sdie^HO/r. "
Unfimp nrl, '£e{ '/l^cr{ke^^ce /ai^ a/^^^ne c/o-Zd'es '"
t<^ {^e s/me /dati de s-{mea( den, /dedaefs -fdey a/t'^s&^c''^de^,
I^M/ {de cof^m -w-asjeafoTiS ^ ' ddvdead (dirwTi diS >^ffSe
7/ Tdêti s/ie a ad a sda^e -/rK/^yr d Ary dej. jauxy soA/dn,
Ih /lyd/ na^^deeii dri/zdfi a^ ' a ddna, /die /a</h( caad,
l/f daaked ^de » ser^ae^ add/a aic/mi^,
/iTid a d/am!/^ doAia/dsfrimied^ dedyiap(na{/iS /drtaa/,
S yf>7 'nimr f/e Says, "-/dmAy --/de nea:/ ddlfiy -^/FwaOA-y, "
AM ' s/e ccn>kea/ tide a (/oa( 1^ diS ifm wa^i^ id^ce,
'/hat's ^avd," says //ad^Aiiaüi, "a PMSOM s/a^4^'i^aaóu,
A^ ' üdtet «? doTi^ ipdae ^irf ^syda /de Tna<^ 61 ace '
^ An /d^ gAadituse, peadet Z^on e€4 a /lAsd'Aadsi,
'h/'id daA^s (^ z^ifi^M ie^iu^ ' /de aCrinds,
WA c< ya/ia/efi /z>y^n i^, ?via{ d/a?p€4Sfawin
a ^/tl^
The tidf, Ae A^y, Ae ^/'ac, a^
'p?A<
The^ keyAeddtca-fiim, fi^ded^/^
dis Aadia-h,
'^cn ye dhaurTvf OUH'/nei^ /z>a a-fa/d^ ^ doA/i^
A)^ dis iAp^aAs saav ye^^d "'^, "ivid Ae ^poufta -K^S aaau^ddM
Af/ A'ps aA /de 'd'A /AA, diam f/W tl- ike s/oA-n,

'TASSAJ\T'TAIl

FRANS GANGSPILLIEDJE

Pai-sdMpoji ?a~ f!^s, vi'c/Mt wa hu-M- fee,

D i t is een typisch v o o r b e e l d v a n een
F r a n s g a n g s p i l l i e d , in die zin d a t h e t refrein w o r d t g e v o r m d d o o r een h e r h a l i n g
d o o r alle h e n s v a n de eerste s o l o v a n d e
shantyman, waarna de tweede solo weer
dezelfde is als de eerste s o l o v a n h e t v o l gende couplet.
D e v e r t a l i n g is e n i g s z i n s a f g e z w a k t .
Veel v a n deze F r a n s e shanties - v o o r a l die
w e l k e aan d e k a a p s t a n d e r w e r d e n g e z o n g e n - s t o n d e n , m u z i k a a l g e z i e n , o p een
veel h o g e r peil dan die w e l k e d o o r de A n gelsaksische m a t r o z e n w e r d e n g e z o n g e n .

?as-5MiipcmP(M- MS, in-^Md wa érm-tu-ffe, UH cli

|rj j |j

^}\ï^}^\^m
^e di-{ a. A?- 01- ëte, Bem'JoTi'.'Bim!

CH.

LOPEND DOOR PARIJS
1. Lopend door Parijs, met de fles in de hand,
refrein: Lopend door Parijs met de fles in de hand,
fluistert een van mijn vrienden me in het oor,
refrein: Mooi! Mooi! Mooi!
De wijn maakt me slaperig, maar de liefde maakt me weer wakker,
refrein: De wijn maakt me slaperig, maar de liefde maakt me weer
wakker.

2. 'Mn (é mes atrtis me i^i{ a f'in ei ^e,

4-, ^CTKA-ét'5e f 141'7nH<dia, Je me jfi^s ér'^ft ^'em,
y w W i/e Sm Cfff2i^, fa ^eu^ /a pfz<s i^éfe.

2. Fluistert een van mijn vrienden me in het oor,
Jean, kijk uit, want er zit iemand achter je meisje aan.
(De derde regel van het couplet hierboven wordt steeds herhaald)

^, J'M ec( de scm c^f€<iJ, & Jfect4 fa pf^i

3. Jean, kijk uit, want er zit iemand achter je meisje aan.
Hij doet zijn best maar, want ik geef geen barst om haar.

^ffe,

Hij doet zijn best maar, want ik geef geen barst om haar.
Ik heb haar mooiste bloem al geplukt.

i, V<Mè ^on Mo^fif fi{^euic, p'-'r/é «^ /en-fe/res,
yoi eu -lim's ^a^fons, '^s -élins ca^ï-tnines.
7, y'oA eu -étc^i's aoA^crtfi, én/s -ficns ca^iéitpnes,

5. Ik heb haar mooiste bloem al geplukt
In een groot wit bed met kant aan de lakens.
In een groot wit bed met kant aan de lakens.
Ik heb drie jongens gehad die allemaal kapitein zijn.
7. Ik heb drie jongens gehad die allemaal kapitein zijn.
De een zit in Bordeaux, de ander in La Roebelle.

l

l'Mn e^a d(P-!<^eii^X, fmpie a Aa
'Xen>Kc
/ ? pdfi jeune a PaAis, ^ami^safi-f fes ^ffes.

f, fepd<s Jeune aPa^/i, caic46sa^f fes (Uffes,
éii fepke eii "H\ tj-w'/iaf'SH4
faift'eeó^.
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8. De een zit in Bordeaux, de ander in La Roebelle
en de jongste zit in Parijs achter de meisjes aan.
9. De jongste zit in Parijs achter de meisjes aan
en hier zit vader, klaar met de zweep.

A KQM dlLL'Mig'lA1.ÖI^)Ag
ZWE E DS BRAADSPIL
GANGSPII I IFDJE

KyALL

FN

Kapitein Sternvall, van wie ik dit hedje
heb, zegt dat het een heel oud lied is dat
vroeger bi) het laden en lossen werd ge
zongen Hi) verklaart dat er in totaal acht
tien coupletten zi)n, maar het merendeel
daarvan is minder geschikt voor publika
tie omdat ze de 'achttien erogene zones
van het lichaam' bezingen
De versie die u hierbi) aantreft werd op
geschreven door Kapitein Olof Olsson
van de Raa

l ; )]>]> 1=^
k(7M -hffvw fiA m dua kuttt' Vic te-JU a

j/oc ia

M a'

Ud^mc)
u^ om

baika.

du ^d é-é du

Ktn-M WiMinpb-^

" ^ T^ ^ /

O
KOM Z A T P R D A G A V O N D BIJ MF
Z ^ej

j^a-{-lyis

ink (ja fiddcda

1 Kom zaterdagavond bi) me,
refrein Victoria' Victoria'
En dan kun )e kn)gen waar |e om vraagt,
refrein Kirre virre, vipp bom hoera zo'
2 Oh nee, ik durf niet te komen
want ik ben bang dat )e hond]e me bi)t
\ De zwarte hond is dood
en de witte geef |e een stuk)e brood

f)iM siaA ev d^aska

din/nnenn

^ © I in/! du dta 0^ i^ukv^

iup

4 Fn als ]c in mi]n kimtrt]L komt,
dan staat er een fles met brandewijn
5 Dan neem )c eerst een stevige slok
en dan kun |e het gevecht wel aan

STORMY ""WIJSTEF^S NIGHT

/o

O

ENGELSE FOREBITTER
Dit lied is helemaal in de trant van de
droevige, sentimentele liedjes die in het
Engeland van Koningin Victoria aan de
wal werden gezongen. Volgens mijn
moeder zong mijn grootvader - die
scheepstimmerman was - deze smartlap
jaarlijks na het kerstmaal.
Het afscheid nemen van geliefden was
voor de zeeman natuurlijk een heel gewone zaak. Bij de koopvaardij en de marine
gingen de mensen voor maanden, de walvisvaarders zelfs Voor jaren weg. Zoals
ook in dit lied wordt bezongen, keerden
velen nooit meer terug. Bij de koopvaardij was de doodsoorzaak meestal een
val uit de mast of scheurbuik; bij de marine was het in vredestijd de vlektyfus, dysenterie (als gevolg van bedorven bier) en
scheurbuik die de meeste slachtoffers eis-

/t

-mts a s-km-if wm-iM's^ni,

(J^^i' J> } ^
^^^eojtl^cwd-m^

k" f. ^ ^ \ P
a Irt'fM -'ÈêL^

]-a/iewfff^/f«yié'nH'ff,m^

(^

I

i:^

(; J. j,
^is sU(, shed m^if

L U^—^^ ^J" J)
And

as ke[yieisedh&i

emrn -fU(e fcn/f^

This poA-h^a iMi/fi mep«Mn,
Tiff I M-fwrn «aóUfi.

\o

o

f'anew€^, /-a/ie^i/€^, /!efre^(fer me,
SI ()RMY W I N T E R ' S N I G H T

Z. 'Turns l^it u aa^^ -fhe ihip icé iO^f, filS 5-W(^^<wr5j4?/?^//M' Iru. Een smartlap van grote klasse. Op een stormachtige winteravond
staan een jongen en een meisje op de kade. Hij moet naar zee en zij
Qe mL~h4eJ[l^e<ifiipjnA miaf iia/f, {iff-kaAi had^i^medkei etft weent bittere tranen, maar als hij haar omhelst, fluistert hij haar het
nu volgende refrein m het oor:

?ad 6) scuf ^e ship A£{-u/!ned m/{<né ^e scué^al i^,
f/e died -nr^ife cm ne vvyaa^ hm^e, é^e^af wns /lo/f -mai{ fn^,
j4nd '»^iw his s/itpma/ci cdtne ash Me, •^ey ^d /lei /ie 'hms dead,
.A^d ^ a de4ei /^ai ke wo/e, /^ese fuié dnes sad^ sa<d:
te, terwijl er in oorlogstijd natuurlijk
mensen sneuvelden.
Men beweert dat de Engelsen in de slag
met de Armada veel meer mensen hebben
verloren door het drinken van besmet
bier dan door de eigenlijke vijandelijkheden en in 1740 stierf het grootste deel van
de bemanning van Admiraal Anson bij
zijn reis om de wereld.
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Vaarwel, vaarwel, mijn innig geliefde.
Het afscheid doet me pijn,
Maar de ster die me leidt, dat zul jij steeds zijn,
Tot de dag dat ik weer terugkeer.
Ik zal altijd aan je denken.
Als de stormwind loeit;
Vaarwel, vaarwel, blijf aan me denken,
Aan je trouwe zeeman.
Het schip vertrekt en terwijl ze het met door tranen omfloerste ogen
nakijkt, bidt ze tot de goede God dat hij hem maar mag beschermen
en weer hoort ze het refrein over de baai...
Helaas, helaas... Het schip komt wel terug, maar de jongen niet. Hij
is op de thuisreis overleden en de vlag hangt halfstok. Zijn trouwe
scheepsmakkers komen aan wal en vertellen haar dat hij dood is. Hij
heeft nog wel een brief geschreven, waarvan de laatste regels dit
refrein bevatten...

7IAUL ^^WAXOLD "TELLOWc^^WAY

FRANSE HALYARD SHANTY
(^ok dit was een populair haallied van
Jean Matelot. Het thema is dat een 'dame
van stand' voor de zeeman niet weggelegd is en dat hij het altijd zal moeten blijven doen met een doodgewoon huis-tuinen keukenmeisje.
Onze held kent zijn plaats en weet dat hij
zijn geluk echt niet bij zo'n dame hoeft te
beproeven. Voor hem zijn er in het havenkwartier kaairatten en hoeren. Dit komen we in veel zeemansliedjes tegen,
maar toch zijn er ook een p'aar waarin het
Jack, Jean of Jan toch lukt om de man die
zo'n dame gewoonlijk prefereert te slim af
te zi)n en haar in zijn armen te sluiten.
Voorbeelden hiervan zijn ' D o Me Amma,' 'Jack the Jolly Tar' en 'Yarmouth
Town.'

O

O

h'H'
^^^)i\

J) IJ f]

/m-^ cm-iAée, ^f

a-mv'. &id ^-tm,a--Mmj:

O

HAUL AWAY, O L D F E L L O W , AWAY
V'un i/tncx S(nAiAje eé^'w'a A&*ne^aé

'^a/i c'esé n^te da^e ({e aua^'-^c',

1. Toen ik laatst over de brug van Morlaix hep,
refr.: Haul away. Old fellow, away!
Kwam ik de mooie Hélène tegen,
refr.: Haul away. Old fellow, away!
2. Ik groette beleefd en 7t glimlachte vriendeli|k terug.
3 Maat die glimlach was zoiets als hefdadigheid,
want 7e is een dame van stand
4 Ze IS de dochter van een kapitein uit Nantes en een
matroos is mets voor haar.

^. riruA ^crus 'joyr-/ ^i ^a/!ce5 i/fiaïtüjs,

5. Voor ons 7i)n er de kaairatten,
die liegen en stelen en |e met plezier afmaken.
6. Ik pik het met langer en
ga weer naar zee.

J 'ini'. ^iK/!e nttTM Aw <^a/i'j ^a iafi'e

7. Jongens, mi)n hart is zwaar,
maar toch een dronk op haar.
8. Nog één ruk)e, mannen, haul away!
Hi|s de grote fok en klaar zi|n we.

Buinrns ctuanc/niê^p m •^ci OfCu//(,

^

Si^Ciyf Ki^ C(n<p po-ui r/oA'ji^M,

95

T>E IJZEI^ g^MJSi

HOLLANDS GANGSPILLIED
De nu al meer dan tachtig|arigc kapitein
Spaanderman gaf de/e shanty aan mijn
vriend K Suyk en vertelde er het volgende bi)
'Het eerste stoomschip van de N ASM, de
tegenwoordige Holland-Amerikali)n, was
als brik getuigd, met twee vierkantgetuig
de masten Ze had nog een ouderwetse
kaapstander
Het schip lag op de rede van Helfevoiet
sluis, klaar voor haar eerste reis naar
Amerika Onder het zingen van dit lied
draaiden de ex-zeilvaartmatrozen het anker er uit
Later voer ik op de bark Senior en daar
trof ik een aantal mensen die ook aan
boord van dat eerste stoomschip hadden
gevaren Toen we in de False Bay bi|
Kaap de Goede Hoop ten anker lagen,
vroegen we om een sleepboot om ons

In Ikf-te-vt^^'ècd'i ddoA s-k(^eeft ^is, fhe-

laa{ m dnet ims wee? Wij mi-- jmnaa^ /{--

| ) ^ ^ ^ ^

J J. J i | J

^

me M ka, ket ^4up&a{ov de Aee, Tdcj
( .t

^ ^ ^ ^ ^ ^ J

J Ij JJ.j^lj

i/n- /mtnim-f^' fne M-ka^kd %

O
naar Kaapstad te brengen We hadden
zestig vaam ketting uit en toen die eruit
gedraaid moesten worden, rongen we
weer de 'IJzere Man '
Baggerman had een kroeg in Hellevoet
sluis en ook een aantal dochters Voordat
de Nieuwe Waterweg gegraven was, lagen de schepen op de rede van Hellevoetsluis en werd de bemanning vanuit Rotterdam door de kostbaren van de Schiedamschedijk met boot)es aan boord gebracht
Het lied is hier gekuist
96

g^j^g^^

-

/Lee:

6^ In (dad fiuii d«(ai 'Jaa( fCfi 'Jok
Daay/ ^MAJWI de cda-me'j i^ec r/t /ii^

hp

] fe« I'Miji0-14 ?ir die naoA de ke^i /vi^tt aatu
Die ^eéfiacur fioirfd mef i^iU(i{ ^esraa^
I Atit^ Ledt/f liaoA ^adiij d^ /f-ef
lift -nras a^&jk em Mokkes/ye^

T(><At ac^aefi die Uffhi i/a4i yu^j -^i^i^ 'u-i'i^
i Vf Virt-Mi/nee die crp zcjnpyteek-dvtf za{
Vie idaM i{ nf^e wnf ee^i -mj^ a dat
/ Ve koi{&( die dJ fvMk U^ai^
Vie wus lm^ iPieeé de fiede JatJ
a Ve duhif^ieiddie dd 9i/€^é i!ie?iefk,
"Die vn^s jiz/i^€AS df /lefe ovrek
<? tn diedd fceid a/^/iee/{ i^cd< c^-t,
U'e kam M Aiji^eii z<m<d6^ ^t^'i"

^:x ->

li
m^Ê^

.^,^^.
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"DET "^LASEI^I^LT,

K^LT

"VAOEJilF^Ar^SJÖIS^

ZWEEDS POMPLIED
Dit deuntje werd aan het eind van de negentiende eeuw aan de pompen gezongen. Afgaande op de tekst, gaat het hier
naar alle waarschijnlijkheid om de kleine
houten barken van 500 tot 600 ton die in
de Oostzee voeren.
Kalmar ligt aan de Kalmarsund, in de
Oostzee, op het vasteland met het eiland
Oland er tegenover. Het was vroeger
voor de zeüvaart al een bekende haven,
samen met Gavle, Norrköping, Marnöstrand, Söderhamn, Malmö en andere.
Hiervandaan voeren de Oostzeebarken
met hout naar de verschillende Noordeuropese havens. Het merendeel van deze
schepen werd in Zweden en Noorwegen
zelf gebouwd.

O
^

4 * Cp-rT7T-7-3'"ri-^'"77
De

élk-/aj^

a{(- sef'é'a pk (jüf-jr^-na de f}' Vd

'd- m knfê, kaÊn-d&i i- jfim ^jJn,

DE K O U D E WIND WAAIT VANUIT ZEE
1 Toen ik veertien jaar was,
refrein de koude wind waait vanuit zee'
Ging ik voor het eerst naar zee
Refrein de koude koude wind waait vanuit zee'

B sé nun urm in Jcffm tn-lié'f f(afy»ivre no/mn,
% (roAM i^oAa iea^finA

Va f i W / ^ summa^iJia

/laca ens / éa/n4

m(/^^fi^macoi^

2 E n toen ik zo'n maand of twee voer,
werd ik net zo geacht als de zoon van de kapitein

kiyr^

3 Toen wc in Kalmir binnenkwamen,
haalden we de zeilen weg en maakten vast
4 F n toen ik o p de markt van Kalmar kwam,
stond daar een meisje met een groen mandje
5 Maar toen ik bij de tol van Kalmar kwam,
stond dat lieve ding daar alweer
7 'Afj knck mm a^niéi^

k&iAe y ^ kyu&i CH^f a

6 Daarom zei ik tegen dat meisje
'Zeg, wat dacht )ij van een kusje of t w e e ' '
7 'Nee, dank je, mijn beste meneer,
want geef ik er twee dan wil je nog meer '
8 Maar zie, ik nam haar in mijn armen
en droeg haar naar de haven van Kalmar

9 A M/ Sa oA m f ^

9 N u zijn we getrouwd nu is ze de mijne
Ik heb mijn deel een ander het zijne

a KU sd M ncrn m/ii

10 En als ik de macht had, zette ik de meisjes in kooien
11 En als ik de macht had, kreeg ledere jongen een sleutel
'Da sku^e

cc&'a ^ickm

I (mAcot f5i<ys on

II oA had? J^y makken in4 A&HK^ myie mc^
^a ikvae affa M>ssMna ka •nyckfatAna
II A

iz E n hij die wel zong, maar niet tot het eind
Moest vi)f rijksdaalder betalen en was zijn meisje kwijt
d-fc^

iketi<i(rmsjunMT imoAt orh i^ndf ^ƒƒ^*^ -kkc

HiiM P&k'fe fiw /uksda/e^ ffcli yni-df kk(t:ka/n sen
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^OAC

gAjSGAIlSIQ^LL'WÖgSTA'^E^G

ZWEFDS POMPLIED
Het refrem van dit lied wordt gevormd
door een herhaling van de eerste twee re
gels van elk couplet Kapitein Sternvall
schri)ft 'Ondanks de eenvoudige melodie
IS dit lied toch vri) moeilijk te zingen
Men mott goed maat weten te houden
Het IS een lange ballade waarvan verschil
lende versies bestaan In sommige is het
het meis)e dat haar haren kamt, de jongen
die bleek wordt en het meis)e dat tenslotte
/ o akelig aan haar eind komt ' Verder zegt
hl) dat bepaalde versies'minder net|eszi)n '
In folkkringen noemt men een lied als dit
een 'token song,' waarbi) de zeeman een
gouden ring bi| /i)n geliefde achterlaat,
als een bewi)s dat hi) spoedig terugkomt
Het thema is ongeveer hetzelfde als in het
Franse 'Retour du Marin,' met dit verschil dat daarin de man naar zi)n schip
teruggaat, terwijl hij hier zelfmoord
pleegt
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|k% c I

\TiTTrm

S'kffn ]M^ f{imk(n^'^'qa/iSi<fh.('^ k&^ shb

kcw,

b^^

DaAJjickliim se t-(d /Mm a<m-d£ (,k&f>p,

f'^j IJ J n j
fam vip- jM kd-o

:K/

pc

HET MOOIE MEISJE IvLIMT OP DE
HOOGSTE BERG

7)^^-^i^as(a den mons hu-ie i^tnsca
ff-cm infée yyiec^ Mh^'^i^ -ht/ói/n iu
'^ d T^^a S07H ha^H ^nn-u vnj

1 Het mooie meisje klimt op de hoogste b t r g
om over de golvende ^ee uit te ki)kcn
Daar 7ag ze een schip
dat over de golven voer
2 De longstc, de kleinste kerel
die daar aan boord was,
wilde zich met het meis)e verloven,
zo |ong als hi) ook nog was
=

Tcrj j,u^n/jliMn en cifiKO^ van,
/%? afskade koTi Cj me^

4 Maar toen de jongen weg was,
nam het meis|e een andere vriend
De jongen die ze trouw gezworen had,
die minde zij niet meer

Kam jfc^sCH /lem n/^n,
'Da koAi kommen Hff ii^ ^ni^MS ^ajtc{,

5 Toen er drie jaar waren verstreken,
kwam de jongen weer naar huis
en toen hij op zijn vaders hoeve kw,un,
vroeg hij hoe het met zijn liefste was

t)u kat roAi-i óm-éa sa dt^ae,
I daa 'i-fnA (^oft küAfsla ktuik
Tif TA ka-iru lrdo(kcyi{ OT^ ipC^T,
Ait dM skuf& ueotci cdod "

6 'We hebben je zo lang moeten missen,
en vandaag gaat je geliefde trouwen
Want we hadden allemaal gedacht en ook ge
hoord,
dat ]c al lang dood was '
7 Toen ging hi] in zijn kamer
en kamde zijn glimmende haar
Toen ging hij naar de hoeve van zijn geliefde
en zag de bruid voor zich staan

/ Da^(oftai^i ka^ ii^''ka4nina/ie4iIA\
umaoA 5A ka,n -fifféioké'c'p'jAa^ck
é ^ ^i^de^ ^a.mft/1 ita iti
ê

8 'Ze hebben je dus belogen
en je verteld dat ik dood was
N u duurt het echt geen uur meer,
of je ziet mijn grote nood

"iacj, ka/im ide nu ^in d(^ ^i/o/cé,
l9<k Saa{/^f{j^^ ira4 ofak

9 De jongen ging weer naar zijn kamer
en deed de deur achter zich dicht.
Daar ging hij zitten en schreef
een roerende afscheidsbrief

]--(nnn dn s&i mi^ dpupa rnxd

lo F n toen de brief was geschreven
en het uur verstreken was
toen trok hij zijn blinkende mes
en stak dat in zijn hart

'oa sa-dm ka^n SKJ ned alt ihiiAtu,
Lit/triimde
ai^keds^e^r
10 /i/OA k^ei^dei
yiu iraJï sh!<l^€{
(ycdiiimm^ -irtut AUmne^n ^cnin
'iPa dtaac^ koA^ ^am '>ui jmaydda^de

5 Toen de )ongen weer weg moest,
naar een ver, vreemd strand,
nam hi| vi)f gouden ringen
en stak die aan het meis)e haar hand

I! 'God, wees dit arme meisje genadig,
voor de daad die ik heb gedaan
Nu ben ik met de ene getrouwd
en de ander baadt in zijn bloed '

dwir

'I ' ^ud nade t^ip AAf^asdc (/ci^iia, iw
Ten de^ aoAni^H^ "^omi^a fjU^id,
Ven a^vdta scmim'y!' ^i^d "
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"MADELEIISIE

BELGISCH/FRANS G A N G S P I L L I E D
We hebben al eerder vermeld dat er aan
boord van de diverse opleidingsschepen
vaak shanties werden gezongen die door
de bemanning zelf waren gecomponeerd;
soms zelfs door een van de officieren. Dit
is er ook weer zo een en die hebben we te
danken aan Commandant Le Maïtre, de
vroegere gezagvoerder van de Belgische
viermastbark L'Avemr,
dat prachtige,
witte schip dat in de jaren '30 nog altijd
voer.

r *3

;1M ))))

|. j- ^ i i j) j ||F HlTT^
dcune^/^a dï'eu<e^ di-<^e,

da^,

c(im!ye Am

i' ^ n j ^ ^ | j ^ ^ ^ ^ ~
dal - ^e!Je Am-

ctm-h' u- ne

^w

ae-&, A.K t>t-s(ml^-

O
MADELEINE

3

Je &^ é'èi^

f(r?ijMpon,

^, J'y pats iroiAe manpiHS/m,

'Madelaine' was het geijkte gangspillied
aan boord van de Comte de Smet de Nayer,
het schip van de Navire-Ecole Beige.
Het oorspronkelijke lied bevat veel meer
coupletten, maar vanwege de vrij schunnige inhoud, hebben we er een aantal weg
moeten laten.
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f,

(pKOnd inn<s (/ie<7 a T^ecMm/mV,

//'(n(^'e^ pas Madeé'ecne,

1. Ik droom nog wel eens van Beaumont
reft.: La digue, digue, daine,
La digue, digue, don, don!
Want daar kwam ik een maagdje tegen,
refr.' Digue don, digue don, daine!
Want daar kwam ik een maagdje tegen,
refr : Aux oiseaux, aux oiseaux!
2. Ik vroeg haar hoe ze heette
En ze zei; Madeleine.
(De tweede regel wordt steeds herhaald)
Toen tilde ik haar rokje op.
En zag een mooie fontein.
Daar het ik mijn vinkje drinken,
Zes en dertig keer, zonder adem te halen.
Als )e ooit in Beaumont komt.
Vergeet dan vooral met naar Madeleine te
vragen.

SALLy^i^wrt
A M E R I K A A N S / E N G E L S BRAADSPIL- E N G A N G S P I L L I E D
Men neemt aan dat dit lied in West-Indiè
IS ontstaan, waarna het waarschijnlijk via
de Westindische Compagnie op de Engelse schepen in gebruik kwam.
De schepen van de (Engelse) Westindische Compagnie haalden suiker en rum
van Jamaica, Barbados en de andere eilanden in het Caribisch gebied en brachten
dat naar Liverpool, Glasgow, Bristol of
een van de andere havens in het Bristol
Kanaal.

4

^^^^^^m^
• (Mj-

/i(/tm'

Air! Sie (émlcs^

diMTSh-fack-i/!-, ^endmy mo-yie^ Uh i ^ / dj 3/iam!

O
•' S'nfêu Sives cm
^ea/dpfcmh-ficm,
(ihe CS a c/cu<ahhe^ ^ / ^e Tfifc/ <^ütr5e/ya-(icn<.
3 S'even ^(Tna yeoAS /ct^tc^-lfd S'^Si^,
B-ui a^fshe di^ nms
M-da^y.

VAtêy t^a/, ^cam'-fgiéiff

he^,

C / caé'fh&i mif i/ 'fiKe&H o ' / T ? ^ ^ ,

é. ^at^ h3A<r?Tn l-h-ook a noéirn^
To scufaMOis -fiep^^t^i^'oxea^i
7, I shipped nTjreii/ i^ <? A'enrT^ed^d ma f&^.
/ (ltd imid she ovu^ eirc{A-hfi' <? dzué'tyi.
l

//imr me -^{fu^es h^e^ a^e av€^,

"'

o
Of Sally Brown in werkelijkheid heeft bestaan, is niet te zeggen, maar voor de zeeman was ze de personificatie van alle
zwarte en halfbloedmeisjes met kleurige
rokken en hoofddoeken die in Kingston,
Bridgetown of een van de andere havens
de binnenkomende schepen stonden op te
wachten.
Ook kon hij ze in de kroegen en danstenten vinden en Jan de Zeeman was er gek
op. Er zijn heel wat shanties over Sally
Brown en/of haar dochter. Het begrip
'Wild Goose Nation' is waarschijnlijk via
de Ierse zeelieden in de zeemansliedjes terecht gekomen en is op een historisch feit
gebaseerd. Tijdens de vele pogingen die
de Engelsen in de loop der tijden hebben
ondernomen om Ierland te onderwerpen,
waren er leren die liever op het vasteland
van Europa als huurling gingen vechten
dan gedwongen te worden in het Britse
leger dienst te nemen. Men noemde deze
uittocht 'De Vlucht van de Wilde Gan-
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F^SABELLA "TI^DOLIlSi

o\

ZWliLDS GANGSPILLIED
Dit liedje wordt «ok wel gezongen op de
wijs van de halvard shanty 'Ane Madam.'
De schrijver van Sang Under Segel zegt
over dit lied: 'Dit is een heel ongewoon
lied dat wc, in verschillende variaties,
meer dan honderd jaar geleden al terugvinden. Zo komt deze versie uit het liedjesboek van Lars Erik Sandin uit... 1844!
Vooral het derde couplet waarin Rosabella de brieven van onze arme zeeman aan
repen scheurt om ze als haarkrullers te gebruiken, herkennen we onmiddellijk.
Ook vinden we veel woorden terug in de
liedjes die de spoorwegarbeiders zongen.'
In het laatst van de negentiende eeuw
werkten er in Amerika veel Zweden bij de
aanleg van de spoorlijn en de liedjes die
zij zongen werden vaak door zeelieden
overgenomen en tot shanties omgewerkt.

f/i s'ur-mMsék- sk.

y^en

w-}^ k, ^Ae-do'dn^_

(mfiim/pifi-ka^Ijf-in-sayi S'^, //•%

ói^^^

^^ J> j ) | j , J ^ p J ' | J ' p ^ J ^ | J 7
O
ROSABELLA F R E D O L I N

>', 'JM /Ui (f ^lyié och avsked ioa
I)e{synes irécf irai/hm y^i^ (/^f
^(nfj kuhc/e en a/ma/ns hjii/itn /??.

I. Het grootste plezier van een zeeman,
refrein: Fredolin.
Is een aardig meisje lief te hebben, ha, ha,
refrein: Fredolin.
Maar als ze ontrouw blijkt te zijn
Dan is ze niets meer voor mij,
refrein: Rosabella Fredolin!

5, Dam i^CM^nja^ étfé'/ieuMe ik^eir^
l/oT-) affa c^em i ih^cke^ lev;
M

de-({ci hav^

aeéf mi{(hjü/i-ln sa^,

4. ia /Leps&ae<^ii/o(k4 a/i t;fe{Sam,
'Jacj ((erna 2nsa yuna&f ey>-t,
l-liTH jcmi-fpa ij(/i/e{ hiPi^ffaska*i JJA.

Aü ma4i ma koMm^ )iö^ ifiam 'inéf,
Htm h^ aff^n^
^ffaaadf,
'ra/ak-ockt pipa /<*? moyn di^k,

<9i>^ ^'c/ityr kaok^ ^ (ke'nH(j aakta,
Kam ijó'ma^H, lia^c^i'a mi^^{c7 <arkt k<ac4,
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Ik ging aan boord en zei vaarwel
En al spoedig bedroog ze me.
Het blijkt heel goed wat ze me gaf.
Die een anders hart kon stelen.
De brieven die ik haar schreef.
Die scheurde ze aan repen;
Ze maakte er haarkrullers van
En dat deed mijn hart zo'n pijn.
Een touwslagersdochter daar gaat het om.
Daar zing ik dit liedje over.
Ze houdt van dansen en het is bekend
Dat ze eindigt op de vloer met de fles in de
hand.
F^n ook wil ik haar nog even zeggen
Dat men bij haar kan komen als men wil.
Ze heeft alles bij de hand.
Een pijp en tabak kun je ook nog krijgen.
6. Nu zing ik hier mijn afscheidslied
h'.n de meisjes worden weer bedankt.
Kom, zeeman, hou de moed er in
Fn verdrink je zorgen om de meisjes maar.

"JULIA

N O O R S BOFI I J N L I E D
De oorspronkeli|ke verzamelaarster van
dit licd)e - Miss Laura Smith (1888) noemt het een 'boelijnlied,' maar de man
van wie ik het heb, zegt dat het veeleer
aan de kaapstander of aan de pompen
moet zi)n gebruikt
De melodie vertoont een duidelijke overeenkomst met het Duitse 'Jub-hei-di,
|ub-hei-da ' Als het als boelijnlied zou
/i|n gebruikt, had er waarschi)nli|k in ieder refrein een 'haal' gezeten en zou om
de andere regel als refrein zi)n gezongen
Aan de andere kant is het ook mogelijk
dat er slechts een haal in zat (zoals in
'Haul the Bowline,' of 'Haul away Joe'')
die dan op het laatste woord 'Julia' gegeven werd

A-:^ kyn,

io^^
a.,

Ju-&'a,

Ju-

U'A, k(^, /it:ii

JULIA
Het grootste plc7ier van een zeeman,
refrein Is Julia' Julia hop rasa |o!
De liefste van alle lieve meisjes,
refrein lulia hop rasa jo'
Alltn
julia, Julia, Julia hop rasa jo'
)ulia, Julia, lieve |ulia'

JiA-&''a.,

Ju'^'-a,

Sff- de

'

al

i\0

'^ "t»3. »i. • '-^s^^
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'MIIS^'MAISP "UAFiyAFi^JSiSJOMAlSip
ZWEEDSE HALYARD SHANTY
Men beweert dat dit een halyard shanty is,
maar dat is niet erg aannemeUjk. In veel
Scandinavische en Duitse shanties wordt
het couplet bij wijze van refrein herhaald,
maar dit liedje heeft niets wat ook maar
enigszins op een refrein lijkt. Mogelijk
werd het door alle hens bij het hand over
hand halen gezongen.
Het is echter ook een nogal droevig liedje

yf1(/n nmdkm MM em Sjö-mmd,

E'M sjé-

|)*^ J> iJ- i l j ^ P - J > ^ ^ ^ ^ ^
wmd^ -urn TniM wimd,

ihm pfd-ied

U"H-h

Y } j ^ 1^'JiJ>lj. ^\y ^ I j !ƒ'
O

^O/HOi.

MIJN MAN, HIJ WAS E E N
ZEEMAN
1. Mijn man was zeeman
Een zeeman was mijn man.
Hij voer over de golven
En komt nooit meer aan land.

deA(rp-k: "KjoM? Mod&i,
i-finyi &i vaaA ^d&i i^m ?"

ffa^ kimimen ej -A/daae,
f OM a^ vt smades did,
en dat maakt het minder geschikt om iets
lekker door te halen.
Al het verdriet van de weduwe van een
zeeman die met vijf kleine kinderen achterblijft wordt hierin tot uitdrukking gebracht en het bevat een waarschuwing aan
alle meisjes om nooit en te nimmer met
een zeeman te trouwen. Dit soort waarschuwingen heeft echter nooit iets geholpen en de meisjes hebben zich altijd nog
aangetrokken gevoeld tot die gebruinde
kerels in hun mooie pakken.
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1-, Ja kin HK, pi^
^S',
I icrm }MfaiUea^/i,

'), / T V no^ei^ dyd a-/ mde^
Dé /iM en sjcrmandi enke,
dl^(ei{ ';i/ne fcnt smaa U/i/rt.

2. Het ergste van alles was nog.
Toen de kinderen klein waren.
Die riepen: 'Lieve moeder.
Waar is onze vader toch?'
3. Hij rust in zijn graf,
Een graf dat ik niet ken.
Hij komt nooit weer terug.
Maar misschien zien we elkaar
En luister naar me, meisjes.
Als je ooit gaat trouwen.
Neem dan vooral geen zeeman.
Want je komt diep in de zorgen.
Wil iemand soms graag weten,
Wie dit liedje heeft gedicht?
Dat is een zeemansvrouw.
Met vijf kleine kindertjes.

O

"DEiy^È^E GHEZJypUS

FRANSE HALYARD SHANTY
De oorspronkelijke tekst zoals die door
de Franse matrozen werd gezongen, kunt
u vinden in Chansons de la Votle 'sans Voiles^ en Cahier de Chansons de Jean Louis Postollec et de Jean La Pipe. Er bestaat een
Frans-Canadees volksliedje dat ongeveer
hetzelfde gaat en een Frans liedje dat
eveneens begint met: 'Derrière chez
nous...' een bewijs dat ook Jean Matelot
net als alle zeelieden volksliedjes overnam
en er shanties van maakte.
Mogelijk doen de woorden en zinnen van
dit gewone Franse haalliedje enigszins
vreemd aan, maar dat komt omdat dit een
(door Kapitein Hayet) gekuiste versie is.
In het oorspronkelijke, schunnige lied is
het allemaal veel duidelijker.

O

^_^___

o

oui je/n
•mO/rJil-CS

o

hots, l/idêdUi^,^^ (^

ia^ 'ia- fa!

o

BIJ ONS ACHTER
1. Achter ons huis daar is een bosje
refr.: Hoera, mes boués, hoera'
Daar plukte ik twee aardbeien, maar at er drie,
rcfr.: Tra la, la la, la la la, la la!

3. (^e ^-ks"irn<5 a mm &np!.H.-6 ?

2. En ook nog een meisje van vijftien.
Net toen haar moeder er aan kwam.

5. QMe je Cui pcne

5. Wat doe je daar met mijn kleine meisje?
Ik ben bezig haar tanden te tellen.

^fcewë^{,

& /f hi'efr MOyyijk' u/ne e^ a/&fn^f

4. l'.n /e IS een voortand kwijt,
(herhalen)

/

5. Dus zet ik er even een nieuwe in
(herhalen)
6. Ik mis er zelf ook eentje!
(herhalen)

S y 'fes p(»e (fk'k cefé6 cd? ijiunje ms
f, £es l^e^ffei j3(niA ^ ccrmma^i^d^

^

7. Dus help me ook even, knappe zeeman, alstjebhcft!
(herhalen)
8 Ik geef ze alleen aan meisjes van vijftien jaar
(herhalen)
9. De ouderen laat ik aan de kapitein over!
(herhalen)
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"^ISigJÖMAJSi^LSK^Ii^AVETS

"VAQ

/ W I l DS GANGSPILI I t D
De7c shanty is waarschi)nli)k a f k o m s t i g
v a n de /vi'eecJse m a t r o z e n uit G a v l e A
B S o d e r g r t n / e g t in San^^ under Segel dat
deze versie in 1888 d o o r een m a t r o o s H a rold S u n d h o l m w e r d o p g e s c h r e v e n en ge
z o n g e n aan b o o r d van de b a r k Cbili uit
G a v l e V o l g e n s een i n g e z o n d e n stuk in
h t t Siiti'tka Daihladet v a n 20 mei 1934 z o u
h e t lied / o r o n d 1870 d o o r d t | o n g c kapi
tein O s s i a n I i m b u r g z q n g e c o m p o n e e r d
M e n heeft m e v e r t e l d d a t h e t in de )aren
'50 aan b o o r d v a n de Pinse zeilschepen
v a n E r i k s o n n o g steeds w e r d g e z o n g e n

I
ska- ,\ar wad (ftk 7^^ kol s-^^-

f*" I
6''
4

1 ?
^

sus'

O

n

>naA~ na'i

?W-

^

'imf-

Lim. }} a im^ snu^ié ^ -

^ '

'iraf-

Ci en

FFN ZEEMAN HCWDT VAN DE GOLVEN

5

Htm -(AyckM o(« ia <rMéi^i^ k^^d vtdmairii^as

l^us,

1 Hen zeeman houdt van de golven, |a, van het brullen van de braneling.
Als de storm door het tuig en de masten giert, hoor de storm eens brullen
Refrein Vaarwel, vaarwel, betoverend meisje, we komen spoedig terug
2 Bi| het ruisen van de branding neem ik afscheid van mqn lieve vriend,
Mi|n liefste /weert me trouw bi| het gehuil van de storm

k^cnn Sna/if U^féxika i mun j^i^n ^«^ StHma/iHiiS its ^ '
f Aim -hoYta ^cka vuAma kifss -ha^ w^iyi/iüs ^i<i,
} ai as-ia ^mye^ fuk J(^^ n^ss ind s{i>^Ma/!nai ius
C DoA siaA kayi o/n pa ik^it/n^M piryf vid i/iijc^nas Ini/s
i^Ji hl -fiff^vd^
Mij ^ rem ZM if-rfwa/iHi^s i'4'5

lOS

} Ze drukte me teeier de hand bi| het ruisen van de golven
Het IS moeili|k om het land te verlaten, bi] het geloei van de storm
4 Zacht fluistert ze mi|n naam bi| het ruisen van de golven
' K o m snel terug in mi|n armen, weg van het geloei van de storm '
5 Mqn trouwe meis|e kust me teder, hoor de golven ruisen
Voor de laatste keer, bi| het geloei van de storm
6 Daar staat ze nog steeds op het strand bi| het geruis van de golven.
En smeekt God dat ik veilig terug mag komen uit het geloei van de storm

"^ALLASTLIEDJE

NEDERLANDS BALLASTLIEDJE
Vroeger heeft dit liedje veel meer couplet
ten gehad, maar die zijn klaarbli)keli)k in
vergetelheid geraakt Het was zowel bi]
de vissers en de bewoners van de wadden
eilanden bekend als bi| de mannen die de
ballast aan boord brachten
Bi) laagwater werd het zand met manden
van het \v id gehaald en aan de ra aan
boord gehesen, wairna het in het ruim
gestort werd

yl

I'

me fouyidclaoA uaf e&n

\ïl.^^^^^

Sc/^a- & - ins^ •^maoA m(m e mas-lis tue{r

O
z

HDCTJ zuidhoaj inui Awcfa^i/
<^^(>^^<^i'^ die é(^ t>{^azra
MaaA cruder op dé^DTidj/^ ü4oTid is /i(j ztrfiti~f afs ^r/imt

3 HDV^ IS de zofdzr ^acta is de 2f/iX4
Ai^>^ ^i '^ Me<sje maoA ded<j^ is d^ mi>^

Suriname was met Aruba en Curasao een
belangrijke plaats voor de Westindische
Compagnie, waarbij er uit Suriname
vooral hardhout gehaald werd

Ik di^o^-l da{-f ao/nde n'-cd'/i&n fiin^ matM /ie{ zai op eetj k/ip
S Ei^ op die d^p idctüA zi^ een dói€ een 9irimd£yfdix4e di^
J)ie a.dde maancde^ ka/y€^ mi>esd ze Tvtis e^ /laazi a,ai^i di>c

- * > * » . .

^ • - ^ • ^ '

^

J

*H^ W^'^jT

1
m n t

•'. m m m -r. K m m ^in

t«M»i«J'»!-««-•••«««

}tf

•I n M i> mf-lf |« w »r o »« I

QUAJSp 'LA'^OITEUSE

"YA-T-AVMAI^HÉ

FRANS G A N G S P I L U E D
Hier zien wc weer een typisch Franse
shanty waarin het refrein wordt gevormd
door een herhaling van de solo's.
Het woord mousse betekent lichtmatroos
of scheepsjongen en in verschillende andere talen kunnen we dit terugvinden.
De Duitsers zeggen 'Moses' en als er meer
dan een lichtmatroos aan boord was,
noemde men de oudste Laufer Messe.
Ook de Noren spreken van 'Moses,' hoewel een jongen die zijn eerste reis maakte
ook vaak spottend basen (bootsman)
werd genoemd. C^p de Franse longcourriers,
de grote vaartschepen, sliep zo'n jongen
gewoonlijk achteruit, at in de pantry en
werd mousse de chamhre genoemd. Op zijn
zestiende jaar werd hij novice en verhuisde
hij naar het foksel.

(^(Uii/fa Sn- -kuif ta 4-aM noA' dé, (^MC((< hm
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ALS Dl' M A N K E NAAR DR M A R K T G A A T

*.

Als de manke naar de markt gaat,
rcfrem: Als de manke naar de markt gaat!
& ia calk ecu M.Il t-t^,^-. ^.,
Met haar mooie kleine mandje,
refrein: Met haar mooie kleme mand)e,
Hinkt ze weg.
Oh, Mama, huil toch niet zo!
Allen; Oh, liefje, wat zou het toch heerlijk
zijn
Als je getrouwd was.
Oh, liefje, wat zou het toch heerli|k
zijn
(k< 'ofwoilf^ { c^e doAts $ffyrpa^u/t ï
Als je getrouwd was.
Met een hart van goud!

7, ^^n pe{i{ mmase SUA ofia4féi&!,
yh^ü4^i cdx mms iena fiMci.
1 KI

Daar gaat ze met een zeeman naar huis,
Kn hi) helpt haar vooruit.

3. Op een veren bed gooit hij haar ten anker.
En legt drie reven in haar schort.
4. Vervolgens rolt hij haar rokje op
En bergt haar hemdje ook nog.
5 • En dan gaat onze knappe zeeman aan de
gang
l*'n zet zijn grote mast omhoog.
6. Als de manke van de markt komt.
Wat heeft ze dan in haar mandje?
7. Er staat een kleine lichtmatroos op stapel
Die binnen de tien maanden wel te water zal
worden gelaten.

i^^M^

1
j

ki^^Vy ^ ^ ^ ^ *

\#wy

^s'::
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^^WALVIS^AAI<pER§,
§MOK^LAAK§

De keiharde kerels die vroeger op de
/ellende walvisvaarders voeren, waren
een ras apart en totaal niet te vergelijken met de zeeman van de grote vaart.
Op deze schepen waren gewone matrozen die konden sturen en met de
zeilen en de tuigage konden omgaan in
de minderheid. Op de walvisvaart was
er doorlopend vraag naar mensen die
met kleine boten konden omgaan en
veel grote vaartmensen konden dat
niet. Verder had men kuipers nodig
die moesten zorgen dat de vaten klaar
waren als men op de visgronden aankwam. Ook de harpocniers vormden
een klasse apart en hadden niets van
een gewone zeeman. Hun voorman
werd een 'Speckshoneer' genoemd,
een verbastering van het Nederlandse
'speksni]er.' Dan was er verder nog
het gewone volk om 'de blubber te
flensen,' het vlees van de walvis te snijden, de kookpotten te stoken en zo
meer, alsmede koks en stewards. Deze
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mensen bleven i m booid v in het moe
derschip als alle anderen op jacht gin
gen Men noemde het vissen, hoewel
het dat natuurlijk eigenlijk niet is, om
dat een walvis een zoogdier is
Als het om echt vissen gaat, moeten de
kabeljauwvissers van New Foundland
het toch wel het zwaarst hebben ge
had Zo /waar zelfs dat de Franse
strafwet het als een alternatief kende
voor verbanning naar het Duivelsei
land, een misdadiger kon eventueel
ook met de Bretonse visserlui mee
naar de terre nemes Maar de meest
spectaculaire manier van vissen is naar
mijn smaak toch wel het tonijnvissen
bij Sicilie
Als het seizoen aangebroken is, wordt
de tonijn langs lange netten opge
jaagd, een soort gangen, die in een
groot, rechthoekig net uitmonden dat
men de 'doodskamer' noemt
Rondom dit net liggen honderden
kleine bootjes vlak naast elkaar Zit er
voldoende vis in het grote net, dan
wordt het onder woeste kreten en luid
gezang van de opgetogen visserlui op
gehaald De tonijnen krijgen steeds
minder water onder zich en beginnen
wild te slaan en te springen tot het net
tenslotte zover is opgehaald dat de ma
tan^a, de 'moordpartij' kan beginnen
De grote vissen worden, hoe ze ook
springen, een voor een doodgeslagen
Smokkelen en jutten hoorden vroeger
bij elkaar Wat smokkelen is, behoeft
geen nadere uitleg, maar aan het jutten
zat toch wel iets meer vast Het mag
wel heel romantisch klinken, maar de
juiste betekenis van het woord jutten
is en blijft 'stranddieverij,' het zich we
derrechtelijk toeeigenen van aange
spoelde goederen afkomstig van, al dan
niet gestrande of vergane schepen
Hier kwam nog bij dat het meermalen
gebeurde dat men om de zaken wat te
stimuleren er zelf voor zorgde dat er
een schip strandde Langs de kust van
Cornwall (en ook langs onze Neder
landse kust) het men soms een koe met
een lantaarn tussen de horens langs het
strand strompelen In Cornwall noem
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de men dit een 'jibber the kibber ' De
nietsvermc:)edende bemanning van een
schip dacht dan dat dit licht de haven
ingang markeerde en voer er op af
Zodra het schip strandde, waren de
jutters erbij en begonnen te moorden
en te plunderen
Piraten hadden geen speciale nationali
teit, maar kwamen overal vandaan De
Westindische boekaniers waren oor
spronkehjk Franse veefokkers en de
naam boekanier is afkomstig van de
Caribische manier om vlees klaar te
maken op een houcan Pas toen ze op

Haiti moeilijkheden met de Spanjaarelen kregen, begonnen deze mensen
met piraterij waarna zich al spoedig al
lerlei uitvaagsel bij hen aansloot Een
aantal bekende piraten uit het verleden
zijn de Fransman Pierre Ie Grand en
/ijn
landgenoten
Misson
en
rOlonnois, de Hollanders Mansveld,
Rock Brasiliano en Esquemeling, de
Welshmen Morgan en Howell Davies,
de Portugees Bartolomeu, de Fngelse
heren k i d d . Teach (Blackbeard), Bonnet en Avery en tenslotte de bekendste
\ a n d e B a r b a r \ Corsairs Barbarossa

"^^IJ^ISIT)!

"MAmiSAI

SICILIAANS/ITALIAANS VISSERSLIED
Dit lied werd door de visserlui uit Trapani op Sicilie bi| het inhalen van de tonijnnetten gezongen. Een aantal van deze vissersliedjes zijn voor ons bij elkaar gebracht door de folksong verzamelaars
Alan Lomax uit Amerika en Diego Carpitella uit Italië. Hoewel ze in veel gevallen
als haalliedjes worden aangemerkt, werden ze ook aan de kaapstander gezongen.
Op de grotere boten werden de lijnen niet
met de hand binnengehaald maar om de
kaapstander genomen en dit soort liedjes
werd dan gezongen als de mannen de
handspaken voortduwden.
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We moeten de lamp uit doen, jongens!
We verzetten geen poot meer!
Doof die lamp, jongens!
Want we hebben zin om te drinken/
Schenk maar in, jongens'
Want hier blijven we!
We verroeren geen vin meer
We moeten de lamp uit doen, jongens!
We brengen een dronk uit, jongens,
Op de man die ons werk geeft.
F'-n we drinken allemaal.
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HOLLANDSE FOREBITTER
Dit IS een lied van de kabel)auwvissers bi)
IJsland
Ik kreeg het van Kees Hos en hi) vertelde
me dat hi| de plaatsnamen uit dit lied op
een oude Nederlandse zeekaart had kun
nen terugvinden Zo is Levari de Lizard,
Sor/we! de Scillies, Kaap Clara is Cape
Clear en Rokol is Rockall Kollen is de oud
Nederlandse benaming voor de kabel
)auwli)nen met haken die bi) IJsland wer
dtn gebruikt De visgronden bi) IJsland
werden vroeger veel door de Hollandse
en Bretonse kabeljauwvissers bezocht
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dl hê^ci'MS de bcdiyic^

D(e nie-f 7i/€e{- ^ij ja/
A4aaA kirmf de iij^

-f -Tv^ddiyie^

~Ta€^i kayni oi ènj -he^-yi kaml e^ ^ / ar/s iüiZ-c-tnaji

maa/i kcmif dt -éijdnac(A jce^cjaa-ti

Ln kij ace ff (TH s de k^^se
3 Afs &i de nrifid i^n fiei A o(ndeti
Tfcj (jaan naa/i de fi(yió^^

irns^finan

f Jdi ^ d/ mud vmi i (Pcn/cH nraiu{r
Ve ^cdiipp&i (r^j vu-n fie^ïf,
^£f^
Die nnfid d^e speefé
msp&rde^
'T jad ifdcA yjm -é^a/êe-h
jej^ f ^a/de/cj
jcj^
Te dcrpeti To-iyf d ^mi^d iei>/if /lef nt^^aiid i^a«4 ^
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& Tfij d(^e^ t e<da4id 'Rokffd w&ilnj
Af ndü/t de iro^iodiczA&fi
Va{ -^^a/ledl^ anem/>-zM&fi,

Tv-aat/

i n WIJ d^i^k&n jinidiut -M^e^
Tdtj dAi^ée^i daoA wj dn.i4^ke^i daM ^p
1 (yida-f d' fe:>-k i^uii^ C6 lid cru^c^ak.

wtyflnj

ldh da^ v-dfidaayi e^ da^ ir^'i^ncdiX-O/i naa/t
'(^n daaA da^ smjf^
nnj de koffm f^i/i^
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Ixuddiii'^d
fop^d

^t/nd ftjk doA-' kcrmem '>v cp hed^td ai^n
Ghi ka/edjMAkr -fr ira^apn
f^n if mse-v mef
y^da^fi^^^
Aaa/i /sefü-'Ticf /lOM/i /;pfa/nd eiaa-f /sedcuic;f /z^f
Tof diu? Cfi de^fcii luje^ ^ijn -m/ / / ^ M^ mi^
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SICILIAANS VISSERSLIFD
D i t IS een lied van de t o n i | n v i s s e r s v a n
W e s t Sicilie
H e t a a n r o e p e n v a n b e s c h e r m h e i l i g e n - in
dit geval de M a a g d Maria en St G u i s e p p e
- o m de v i s s e r m a n bi) te staan, k o m e n w e
niet alleen o p Sicilie, m a a r in heel I t a h e
tegen D e visserman vraagt o m hulp bi|
zi)n w e r k , b e s c h e r m i n g t e g e n de g e v a r e n
v a n de zee, al het k w a d e en de d r e i g i n g in
zijn leven
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D e vissers v a n G e n u a h e b b e n d e M a d o n
na della C o r o n a t a als b e s c h e r m h e i h g e , in
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1 I aten wc aan het werk gaan
Onder de bescherming van de Heilige Maagd
St Guiseppe
2 Pr is een overvloed i i n toni|n
Dus laten wc ons schip voUaden

^

E assummcoMu s-{ii sapcna '

3 We gaan naar de prachtige steden
Genua Portofino en I ivorno
4 We halen de netten op
b n laten de vis vcrdwi|nen
Allemaal Haal op dat net' Haal op dat net'

Riviera di I e v a n t e is het de M a d o n n a di
M o n t e l l e g r o (in Rapallo) D e visserlui
v a n N a p e l s / w e r e n d a a r e n t e g e n w e e r bi)
de M a d o n n a di P i e d i g r o t t a D e T o s c a a n s e
visserlui, m a a r o o k de ?eelieden (en de
s t o k e r s v a n de s t o o m s c h e p e n ) h e b b e n het
alti)d bi) de M a d o n n a dl M o n t e n e r o v a n
I i v o r n o g e h o u d e n terwi|l de zeelieden uit
A n c o n a en R i m i n i een sterk v e r t r o u w e n
in O n z e I leve V r o u w e v a n M o r a t o stel
len D e m e n s e n v a n de A d r i a t i s c h e zee
t e n s l o t t e h e b b e n San N i c o l a v a n B a n als
beschermheilige
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'TISGHEI^.IED
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DUITSE FOREBITTER
In dit visserslied uit P o m m e r e n d e n k t de
| o n g e visser bi| h e t inhalen v a n de n e t t e n
aan zijn geliefde en aan de k o m e n d e brui
loft
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VISSERSLIFD
1 Ik ben maar een arme visser en ik moet mi|n geld op een gevaarlijke
manier verdienen,
Maar als ik aan mijn geliefde daar aan de wal elenk,
gaat het vissen nog eens 70 goed
(De laatste regel van elk couplet wordt steeds herhaald)
2 Fn als we naar 7ee gaan en de netten uitgooien,
Dan komen de vissen groot en klem en willen graag gevangen zijn
3 En aan het eind van de maand mei is ook de visserij voorbij.
Dan leid ik mijn liefje naar het trouwaltaar en klinkt het 'I ang leve het
visserspaar''
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^QLLIlSG'DOWlSi&O
OLDc^AIAUI
AMERIKAANS/RNGRLSE FOREBITTER
Het Hawaiiaanse eiland Maui, of Mowhee
zoals het in de oude handboeken wordt
geschreven, was in het begin van de negentiende eeuw een bekende basis en
overwinteringsplaats voor veel potvis- en
walvisvaarders. In 1820 was de kleine havenplaats Lahaina de hoofdstad van de
Sandwich Eilanden zoals de Hawaiigroep
toen nog werd genoemd. Door zijn gunstige ligging, met in het westen het eiland
Lanai en Kahoolawe in het zuiden, had de
stad een prachtige baai en bood een uitstekende ankerplaats. In 1846 kwamen er
dan ook niet minder dan 595 schepen;
voor het merendeel walvisvaarders.
De walvisvaarders werkten twee seizoenen: het 'grote' seizoen waarin de vloot

O
^i.Ki
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Tis

a A0if/idm<«^&'^ fff -mt
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Li dffne, koTir

JjlJ..
-^ei^ndsdir d&yir, 1f€'/u Itme-wwidImftdd-Hsa.

r r r J>J.5
om de Noord ging naar de Zee van Okhotsk en het 'kleine' seizoen waarin ze
voor de Californische kust bij Baja kruisten, op zoek naar de grijze Californische
walvis. De periode in de Zee van Okhotsk betekende zwaar werk, ijs, geen
drank en geen vrouwen.
Als ze daarna dan ook in Lahaine terugkwamen, waren ze precies in de juiste
stemming om de boel op een vreselijke
manier op stelten te zetten. Drossen was
hier aan de orde van de dag en veel van
deze gedroste matrozen begonnen daarna
een kroegje omdat dat immers de grote
trekpleister voor de binnenkomende walvisvaarders was. De zogenaamde 'Ship
Girls,' de inlandse ivahines, zwommen de
binnenkomende walvisvloot al tegemoet.
Een vrouw mocht nu eenmaal niet in een
kano komen. Ze klommen razendsnel
langs de ankerkettingen omhoog en in
minder dan geen tijd was het dan aan
boord van zo'n schip een onvoorstelbare
orgie. In latere jaren nam Honolulu de rol
van Lahaine over en was het 'rolling
down to old Maui' voor de walvisvaarders verleden tijd.
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&HE "FEMALE SMUggLER^

ENGELSF POREBITTER
In de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw was smokkelen aan de Engelse
Kanaalkust een hoogst normale zaak waar
ledereen aan meedeed, van boeven tot dominees aan toe Vooral voor de boeren en
vissers van Cornwall waren smokkelen en
|utten een deel van het normale levenspatroon Er ging een onafgebroken stroom
goederen het Kanaal over, Franse cognac,
zi)de, brokaat, tabak en met te vergeten
mensen, wat dan meestal spionnen of infiltranten waren
Zoals in dit lied bli|kt noemde men de
douane en andere autoriteiten die hier iets
tegen probeerden te ondernemen de
'Blockade' Smokkelaars en piraten zaten
elkaar nogal eens in de haren en ook dit
wordt hier bezongen.
Captain Welsh heeft me verteld dat er in
dit soort zeemanslied)es een 'd'klank voor
de beklemtoonde 'I's en 'n's wordt gezongen, bi)voorbeeld awhiiile (awhile), rofl'ling (rolling), sha^l (shall), a^^nd (and) en
soot^n (soon)
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Vi-/^he/tpii{^s firat/ei/';he n^e^/a/ira/!ii{
A^d ^ he/i i'de ku/nj a a^-/k/icyna innyrd,
Ifi he^ ^^ -fivv- ^ ƒ ƒ ^ ƒ - n^^if'iMmé't/ftn ?va^
ym -é^ii lemafe iMUjjf'M 9Triiir nev^ pfa/ifc/a sca/i

'I /Vmr meif had iff-/ sa^fed^

üo-m r'a/nd

T/^fie (Me iea AC^/^MS ^H maic/d<d (yrzp
Bui -/^e /f(/nrafe ^mu«^éyf
Tii4{ we fewade smuaaw ?2nff C(maK£4 cf/ d(e

Wi ff yin/n ai^diy^mia's ïa- yM'>e c^i fad/'

i /^trnr-é^e^ kidded ^osf pi/i^-és a^^d ^ok ^&(4 s ^ ^
AT^ SOir?i Axd^/ifd '^ ^ Crt^'c( dk/rid'i sdiiMe
Jdif/i a hi^ of di(Midj ihe T^mdkedifé'cma
V'd h^ii ^madf imu<fa/eA^
Did m/i femade ';mc(jA/3^ cc^djiveefi^ sanj « J^W
/" Aimr / / ^ OTi^e foddcmnd di/ ^e d/ini^<^(de
Who i/n MoTii sdrovj (<idp-nt -f^iS fiu/i mizid
d-Mt W ^ ^e^ dint^i/- h&r ^ fiide diied,
This ififMna j^madj^ smuaa/er
fhii viUin« ffM^de imuja-de^ dovdidves^edd^e^i diidf
S The ((rmmo/nd&i (o éde judae wen sA<d,
'J ca,nn(d p/ii>sec^<-d -fd/s m^ud,
VoAdiirn fc>^ /i&i <:m My l^/iees /iyiiMf€
7 ^ ^is feifia.de ^muaa/e/!
fiH -dd/i femnde ^motad.ê-'t, ir Tztda/^'^^/fidsir lyiizi^e
9 Then ^e etnyma/rtd'M -d de^i fudde^; i>2»^id
To jOA^ h&i fiec/nd he (aked" ctmsene^
Ids cmset^l he qdAned icr -f^e earnm(<Ard&^
dhtd -h^e fumade itnc^ja/e/i a/;e ^

hof^pjpoM,

"DUJ^fDEE "WHALEI^

SCHOTSE F O R E B I T T E R
Dit IS een origineel walvisvaarderslied dat
door de Britse koopvaardij werd overgenomen. Er IS ook een Canadese versie,
maar dan met een andere melodie.
Mogeli)k IS de Noor Othere de eerste geweest die de Noordkaap voorbl] voer op
zoek naar walvissen, maar dat waren'horsewhales,' walrussen. Hi) bracht de slagtanden als geschenk voor King Alfred
naar Engeland. Hoewel de Basken al heel
vroeg in de Golf van Biskaje op walvis
jaagden, waren het de Hollanders die op
Spitsbergen het eerste walvisstation in de
Poolzee stichtten Spitsbergen werd vroeger Oost-Groenland genoemd en het is
dan ook zeer wel mogelijk dat in de oude
liedjes van de walvisvaart met Groenland
eigenlijk Spitsbergen wordt bedoeld.
Met uitzondering van de Erin's Boy kunt
u de geschiedenis van alle andere schepen
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die in dit lied worden genoemd, vinden in
het prachtige boek 1 he Arctic Whalers van
Basil Lubbock (in 1968 herdrukt) Ik heb
dit lied van een oude walvisvaarder uit
Dundee (Schotland) die me er ook nog bi)
vertelde dat het, als het aan boord van de
walvisvaarders uit Dundee bij het ankerhteuwen werd gezongen, vaak door een
doedelzak werd begeleid (de meeste
Schotse walvisvaarders hadden een doedelzakspeler aan boord).
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B^i^ ^uc^iCTM COM(es <:a^v-as cUi ^tu^i^tf yiiuses séea^
Am 'fap&n ^odf firti^f^e E^-'p^ Btrif a^espfcrm^i /£^a'-/^e <i-/ieü>n,
A^ /l4-Mffe^ iiptfS i^e fskimeaux nnéfi^of-^fi^POTui^
fcf,
To l^eaé -Me ef Baf&m^t oft she fff^^id !T^ "(off&f /to{

f Avi noTtr ff af -w me fcMidecf ni^e^e ffe/iM^ (s ^ / W / y (^eapo
We ff dti^l? iuccess é (M4 Ci^pe*! piy^ am(/i^ «ei eiev ^e i^eep
f heafff h affcruA sttrfeffemfs OM fv OVA nnpes SO^^UA
f/ofmof^e4 dip cH<ff make ^af fup frut Baé^i:i f (feefme
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A M P R I K A A N S / F N G F I SF
HAl Y A R D S H A N T Y
lVIi|n theorie omtrent d t origme van dit
lied IS dezelfde als dic welke ik bi) 'Brindi
SI dl Marinai' gaf 'Reuben Ranzo' was bi)
de zeilvaartmatrozen erg populair omdat
het hen in de gelegenheid stelde op een
verkapte manier hateli|kheden aan het
adres van de officieren te richten
Dit lied gaat over een nieuwbakken zee
man die van het praktische zeemanschap
totaal niets terecht brengt, maar wel kans
ziet om zich zover in de kunst van de n i
vigatie te bekwamen dat hi| tenslotte ka
pitein op een walvisvaarder wordt

«aey wiiililb—I»

^ ^ ' V(m ef Reu- < ^ "RM^ - r /

Km ƒ"' (9ocr^''poolof'Km-Un f-m y^ Km-xcr, (mjs f^m-y!

2 Rm'^cr >jru^ no scu^i>^
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3 Rcm-^c> jnned

^

Viu^e ^iréi

Vu noi ki^oyr kts t^oo-fu
rkey 'Oiudio make him a 5^fi>i

Het blijft een twi)felachtige zaak of er aan
boord \ a n walvisvaarders eigenlijk wel
haallicdjes werden gezongen, want met
zo'n grote bemanning was dat eigenlijk
niet nodig
Toch wordt algemeen aangenomen dat
dit lied inderdaad op de walvisvaart werd
gebruikt, maar dan als gangspilhed
Men had de kaapstander in de eerste
plaats nodig om de 'blubber' aan boord te
hijsen, maar verder ook nog bij allerlei
andere karweitjes Voorts zongen de walvisvaarders natuurlijk forebitters
Er zijn verschillende versies, maar de me
lodie wijkt telkens maar heel weinig af,
terwijl de tekst alleen in de laatste cou
pletten kan verschillen, waarbij er drie
mogelijkheden zijn
1 Hij wordt overboord gegooid om
dat hij zo vreselijk smerig is,
2 Hij wordt afgeranseld omdat hij van
de kapitein heeft gestolen,
3 Hij wordt overboord gegooid waar
na hij op de zeebodem nog veel meer
avonturen beleeft
Als het halen lang duurde, herhaalde de
shantyman de solo's
Bij 'Ranzo,' dat in beide refreinen twee
maal voorkomt, werd dan getrokken De
Zweden en Noren zongen deze shant) in
hun eigen taal
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ATICI caJ/ec/naf^^ /lis j^irnni/n'^

(J 7hef ^o/i^e kcm faififS -(-^i/t / y
IJ€C(u<se fie 'nruj so i/^z4/
7 fie -imifiecl (/nee L-H a /^^///^ƒ//
'?cuc( i-{ Tvu:^ kis (nA-{^^44i
S The Mp /r acov^ fium -{^Uchf
fhs doM^foi U^^cf ^ ln&iou
f

[i/ie^aiff/im scmp a^ nrccfiJi
An a (nf miTie moyfi sfte av

10 <^he qod/^ kim 4um cond-nr^isk&t^
}fk(c4! made hm ^&f da/mned / ? '
I'

bhie fmadti him /m-iMaa-ficrM
ATJ ^izvf /tmi edica-fiOTi

12 fne made him i^e Uii icufin

IS 'Rm^^r s now ^e ihiippe^
(9f « y^mkee 9v^a&t

"TTISPUS II<P]\[S ^ "YALPAHAISO

FRANS GANGSPILLIED
W i e g o e d luistert, 7A\ o n m i d d e l l i ) k h o r e n
d a t de eerste helft v a n deze m e l o d i e geli)k
IS aan die v a n de E n g e l s e s h a n t y ' G o o d b y e - F a r e - y e - W e i r en d e t w e e d e helft aan
'Blow the Man D o w n ' . Volgens H. Jacques werd het oorspronkelijk gezongen
d o o r les haletmers des mers du Sud, de walvisvaarders van de Zuidzee en de inhoud
wi)St hier o o k o p L a t e r w e r d het d o o r de
K a a p H o o r n v a a r d e r s o v e r g e n o m e n die in
de s a l p e t e r v a a r t o p Chili zaten. A a n
b o o r d v a n de b e r o e m d e F r a n s e zeilschep e n z o n g m e n h e t als h e t a n k e r v o o r d e
laatste keer w e r d o p g e h i e u w d en ze afgel a d e n m e t salpeter, n i t r a a t en g u a n o v a n
de F l a m i n g C o a s t o p h u i s aan g i n g e n . H e t
lied IS d o o r K a p i t e i n H a y e t enigszins g e kuist.
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lim-cü', festj(MSwie cmawH i^ecm^'^ocv('^e,i(a Ae-
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'^(W'-hn^nlfme U-yiajoaichnuiHaufci' wty
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l9u - fi -hofia -fe^!
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foi^

A dmt fa /lêét <^

th/'maf-e-fcd,

fié!

h, kis^e, ixé! kr!

EN WE GAAN NAAR

misere, adiM ^a-k<M '
Ei i^tn<s tncryis Cl 1/a/pa/ia^sir

c^cyfi -

VALPARAISO

AT!{LM

^'^fó /yi&mc&r hm de Maérfa^
Pim/r & ^i^i/eé c/s ië/!c;^-^a / / ^
l!icr?i ptca ^p//(!c4, ifa ^^^ ^c (^in^/fo^,

1 Hoera, jongens, draaien aan die kaapstander'
Refrein Goodbye fa-re-well, goodbye fa-re-well'
Hoera, |ongens, vaarwel Bordeaux'
Refrein Hoera, o Mexico'
Bi| Kaap Hoorn zal het wel niet zo warm Ei|n.
Refrein: Haul a way-He! Oula tchalez'
We gaan grote potvissen vangen, jongens
Refrein. Haul away, John, oh, haul away O '
2 p_.r zullen wel een man of wat hun hachje bi) in
schieten
Weg met de ellende, weg met het schip
Daarna gaan we naar Valparaiso,
F n ook daar leggen er weer een paar het loodje
5 Maar ?i] die straks met vlag en wimpel thuisko
men.
Dat 7i|n de flinke binken
Die gaan lekker aan de rol.
Die zijn goed voor de rum, de meisjes of het mes'
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TIQUE %A "^ALEIT^E

o
FRANS R O E I F R S L I E D
Dit is een van de weinige Franse roeierslie
deren die nog bewaard zijn gebleven,
terwijl Frankrijk toch het land was waar
tot in het begin van de negentiende eeuw
galeien werden geroeid In andere landen
zijn dit soort liedjts nog veel moeilijker te
achterhalen Dit zongen de roeiers van de
vangboten van de Franse potvisjagers in
de Stille Zuidzee Als ze hun prooi in
zicht kregen, werden de boten gestreken
en roeiden ze met lange, krachtige slagen
op het reusachtige zeemonster af Zodra
de balancter, de harpoenier, de kans kreeg
wierp hij zijn harpoen, in de hoop dat hij
stevig vast zou komen te zitten
Zat de harpoen eenmaal in dat grote li
chaam, dan werden de riemen overgelegd

ones (méi' (pul' fa

fei-'ke,

eufi' fa fa, fa'

?<•' (jue

/?-- fc fu' fk-'fue^

pL-cjue fa fa fu-ne

ie i^cax -na-zn '^^ ^

O

O

z

AMX mi ff //lUi j lu HiPma-ue rrf wei 6-n<es

RAAK DF WAI VIS

3

Ves me^s du / / ^ / aux me^s d« f^ud im wei êw<é'$ ^

1 Om mijn geliefde terug te vinden, jongens'
Refrein Oh, la, oh' la, la, la'
Raak die walvis, mooie harpoenier.
Raak die walvis ik wil graag varen'

^ Je f CU A Acn^T^e aHi^^i/j i^ a^ ^(rue M /f/es fw e's ^
f J)ais fi a^a4ic/s pMc^s eff fn espwia^f ^ ei^rs êv-cfes'

2 Over duizend 7cecn wil ik wel varen, jongens'
3 Om de Noord en om de Zuid, jongens'

6 tti cim/}fe a eif^e me su{s cmcc^e ^ ^es fryes '

4 Ik vind mijn geliefde pas als ik verdronken ben, jongens'
5 In de diepte blijf ik op haar wachten, jongens'
6 Met haar in mijn armen zal ik slapen, jongens'

en begon wat men noemde de 'Nantucket
sleigh ride ' Met een vaart van zo'n twin
tig mijl per uur ging de potvis er vandoor
en sleurde de boot aan de snaarstijf ge
spannen harpoenlijn achter zich aan Zo
dra het monster vermoeid begon te raken
en verzwakte, kwamen de boten weer naderbij, waarna de stuurman het arme dier
met een welgemikte stoot de lans in het
hart stak Dit barstte open met het gevolg
dat er een fontein van bloed uit het adem
halingsgat van de potvis spoot 'Zijn
schoorsteen vliegt in brand,' zei men dan
Het thema van dit lied - het zoeken naar
de verloren liefde, al is ze misschien ook
verdronken - komt overeen met dat van
het Engelse gangspillied 'Lowlands '
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hNGELSE FOREBITTER
Deze forebitter was in de )aren '80 van de
vorige eeuw welbekend aan boord van
Engelse schepen in het algemeen en op de
walvisvaart in het bi)zonder. Met de walvisvaart naar de Poolzee vanuit Dundee,
Peterhead of Hull heeft het echter niets te
maken, maar wel met de potvisvangst in
de Zuidzee. Dit kan men opmaken uit het
feit dat er gesproken wordt van een matroos die 'in de hoepels' staat.
In de Poolzee zat de uitkijk in de mast in
een ton om nog enigszins tegen de felle
kou beschermd te zijn. In de Stille ZuidS-, \
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cfümönme cook,<^m'ive ho-
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Hier zingt de vrouw van een walvisvaarder de
lof van haar man, die een puike zeeman blijkt
te zijn Kou, sneeuw of ijS doen hem helemaal
niets, hij IS een prima uitkijk 'up in the hoops'
en in de vangboot is hij ook haantje de voorste Als zijn wacht er opzit (eight bells), wil hij
snel naar kooi om van zijn Nancy te dromen
en dus roept hi)- 'Rijzen'' Nu vaart hij niet
meer, maar hij wordt 's nachts nog wel eens
wakker en roept dan opgetogen 'Rijzen, rijzen'
Kom omhoog, daar beneden''
Ik (vertaler) kan me met aan de indruk onttrekken dat dit een dubbelzinnig lied is
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ACHT GLAZEN

'
Ay' he

wimm

zee was dat met nodig. Daar had men een
extra zaling halverwege de bovenbramsteng aangebracht waar de uitkijk op
stond, in een stel hoepels. Van de zeilen
had men geen last, want als een walvisvaarder aan het vissen was, werden er zelden of nooit royals gezet. Maar, zodra het
op huis aanging werd alles wat er maar
aan zeilen aanwezig was, bijgezet.
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If

U^ ca/ied /io{^
3

ccc, sea (la^ ^ee^e

7lJheft up c-h f^e hoops lie nru^ i;{a,ndj
Ai SI^HAH a 9v^a/e n^e^j s^e l!^(rwi
Wfien cruA m a fpifa/eAzicré TVPTJ /nmcAy

^1 Af {^e e)iA<7^ fi/s maAiA ^ /i/s^a^i^ip,
Wu^ -éo p-f-{d hs Irwfjk (j'U^o^^ iP ^
Fi?^ he nrn^AA-/Dd^ea^ o ^is
A^cy,
Qr de '^htmé'A Aowe up^^m A'Amr'"
S, AT4 now fi e'S MO- Acma^'! et Süy<At>^
fff c^-/en -mrkes t<p (4^-éi^e nia/{,
Ihii^ki^ he s sA^faii ^a{ nr^aAe^,
^hcrué nef wi' f^e a4ea{es{ de^aj'-é

o

TISHOF^THESBA
ENGELS/AMERIKAANSE
FORRBITTFR
die ook aan de kaapstander en aan de
pompen werd gezongen
De bekendste versie van dit lied is die
welke in de )aren veertig door de be
roemde E ngelse alt Kathleen Ferrier werd
gezongen, 'Blow the Wind Southerly ' In
het gebied rond de River Tyne in NoordEngeland kwam het lied ook al vroeg
voor Het verspreidde zich snel over de
wereld en zo hadden de visserlui van
Gloucester aan de noordoostkust van
Amerika ook een eigen variant Een veel
snellere en muzikaal ook veel gecompliceerder versie vinden we bi| de vissers
van New Foundland en Nova Scotia Dan
bestaat er in de havens aan het Bristol Kanaal nog een versie, maar die welke u hier
aantreft, stamt waarschi|nli)k uit het zuid
oosten van E,ngeland

.o\
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slna ye a SM üf ^e

/c/f <?/ -é^e
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Ihiyie nru:} o-t^ie a^ fff ikppei, I ({OTI/ knt/^/j/i /iiiwie
'Eu-f / hmffw h^<ré he once pToi^ecT a ^ooifjoH ^ne fame
3

Ifh&n kis skip fcutf (^cz/mei^ on a fiopiuif
l/f n^if/fea' aCf/cuf M C4i m^on ^ a

sea
hfe^e

4- Bi^-f a seaf/ie<z/rd kis-Trf^iTfe co-^f ^uoéfy
é/i-aff
JuiT sluTtr yffK/f ^aj-f ca^itms J'f spMté&i a^ aff '
f

/ ff ;e^(/ ye bo-^e ^ik fv eomsTiff if
jcmpfease,
The kesf nmy To oxf tpe a ^icf-yirfisHcHa kyie&ye '

6 lyk ^ ^ cciwe If e li&t-^iAt^ sa^ii^ ' /m kiona o -/ff se^ '
llejuMpecf 071 Tfepoap, '(^ ff e cofs H / ^ ^ '"
f, /yejcf(soowe -ffe ^fiayt^ mff kis f7tn> /raws o 'f-eTf
^azfon, ' '1/e moncf ff e da^a^
a^ fffmc^offfe

Hoewel het typisch een lied voor de visse
ri) is, was het ook aan boord van de En
gelse zeilschepen erg populair en werd het
zowel in het foksel als aan de kaapstander
en de pompen gezongen Werd het in het
foksel gezongen, dan zaten de mannen in
een kring op hun zeekisten Er werd een
leider aangewezen die er op moest toezien
dat ieder op zi|n beurt een couplet over
een bepaalde vis zong Als ze er zin in
hadden en goed konden improviseren,
kon dat soms uren zo doorgaan
110

feef

S Aerf ia/me ffeccrffisli mff lus eiuo-^fe/leaof,
IkJt^i^pecT(41 ffe c^oAHS <Ut f^a^k^i kuciriM' ^e feoinf
1^ /yexf cMne ff e mac^e^ef ?no/ kis p^efy fór/pe/ fttcif
Ik kcuifef aff ea.of ikeeif-iZfi ke kms/fffeif eacf facf
10 Then («me ff e sp^af, ff e smaffesf af
ai^
HejMmpec/ (TH ff e poep cm c^ieof 'Afiu^fvps

f/iwf^'

II The f^ee^e d ff&rr^a^df a/n ^ou:^ scufèof ke
Bm ^^(tf a.>i ofyt^scu/ffizfsfiipp&i
^i^if ff

§TOF^EBEKEI{^

PLATTDEUTSCHE FOREBITTER

X>e 5-tal--k- 4€- kM -m ^(T-^e-ke

Störtebeker was in de veertiende eeuw
een beruchte Duitse piraat die samen met
Godekins (Godeke), Moltke en Manteufel (die als de gebroeders Vitalian bekend
stonden) een verbond sloot dat zich 'De
Vrienden van G o d en Vijanden van de
Wereld' noemde. Dit viertal maakte de
Noord- en Oostzee en het Engels Kanaal
onveilig. Toen de Zweden en Denen met
elkaar in oorlog waren, werd Stockholm
door de piraten vanuit hun hoofdkwartier
op het eiland Gotland van voedsel voorzien.
Tenslotte besloot de Hanze een eind aan
hun roemruchte carrière te maken en
stuurde hiertoe een vloot koggen uit onder leiding van Simon van Utrecht. Het
viertal werd gegrepen en in 1402 samen
met zeventig van hun bemanningsleden
in Hamburg onthoofd.

Z, Df ?-byi^l^kM Ae^: "Aif'fD iM^c(,
De We^isee is ufts 'hrv/f ifkanii{-,
Vcudt&ftn wuffé m-m
/^CH,
De/uk&n Kovri&4Ü(^ lam i/z>AnUTn^,

3. Aa ëppen se vn ((tcff'C/OA/I^^vn,
In M&tt Iró'sen K(nf-e^iUm.
'Bei c/ccé mofi jCM é^eM ^-iut,
7?t 'i iH^^fa4ii(
i^ a^ef fyiir,
Vcoi muise^ se di:i:{ ihai
-nn^fé'iakfi.
*. Ve Tivt^if Her t{{ ffimt^e/TM kao/ffi,
Vai üoT - boiiipp up de Uciui naoym,
^ "^'ifei Tmis M Sfücéen.
VaiVcrfk se M{nlii^ na -fM/wlrtytp -^ep,
Dci/i mussen se den ficpn ai^f missen.

6(e--k&n Depf, Ta- ;% - - ^

Vffi THus-m se ^e-ci^ mo-k

W ézr

'^oAo/n - - -ne.

o
STÖRTEBEKER
I. Störtebeker en Godeke was een stel zeerovers dat
ook op het land tekeer ging, tot het God tenslotte zo
verdroot dat hij besloot dat ze maar eens voor hun
schanddaden moesten boeten.
'Alle hens!' riep Stórtebcker, 'We gaan naar de Westzee toe, want daar zijn we goed bekend. Die rijke
kooplui van Hamburg mogen wel goed op hun schepen passen!'
Nu voeren ze daar wel als dollen, vol boze plannen
heen, maar bij Helgoland werden ze in de vroege
morgen aangevallen en toen was het met ze gebeurd.
De Bonte Koe uit Vlaanderen ramde het piratenschip
en brak het in stukken. De schavuiten werden naar
Hamburg gebracht en daar kostte het ze de kop.
De beul heette Rosenfeld en had meer met dat bijltje
gehakt. Hij was zo wi|s geweest om zijn schoenen
goed dicht te maken, want hij kwam tot zijn enkels
in het bloed te staan.

f. iie T)^me (^ie lierf i^crs&nfefi^,
H-a-ici af <;o ntaAii?e^ Ttnife^ Ofé^/,
Ve^ l^opp mii l?oó'i£^ Aioi^,
Tié a^ $ / ^ Ehiïei'siuHH ke i/n T^foirie.
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ENGELSE FOREBITTER

^
Deze antieke forebitter stamt nog uit de
ti|d toen de zeven zeeën onveilig werden
gemaakt door piraten uit alle windstreken
en uithoeken van de wereld. Heel duidelijk kunnen we hier zien wat het eerder
genoemde folkproces aan zo'n lied kan
doen. Let u maar eens even op de plaatsnamen. Het IS op zi|n zachtst gezegd twi|felachtig dat het schip in het oorspronkeli|ke lied van Londen via Callao in Peru
naar New Foundland ging. Men zou toch

Üe hu/i. "^ ,,a^
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-Wmd ifom.

6
Cê-east' oAd,

•^ 'we

nfsCcud éeered ^ ,

9l^e '(/ liüjrd^ iff&H icuéi^ ' fu^ a (^euj - / W ^ \
Site CO/me ^a/im
dtmm im t^s nm/ h^ '^i 'fs i<y ///*//,
Ayi'uiide^ h&^ mi^en-^eak inac^ ((^iHs
didJ^,
3 4»' -n^&n -f^es b(dc/ f^i/ia-/e he d Aim? nomas ide,
Wi(i a dmd s/f^rf/^^ï' i/tni>e^ "IdeoAe cermc^i ^"fie (yriec^f
"Me C0ne ^(nn ^ui do-^dcTi ^rmtidfs
'^aéfa^
•r ra aa~-/»
^ ftuide4 ifs ^tdci-i

F(yi Ikm^ a fedcr ^ l^ oüAA^cdhoTne ^
y^
"l'Cf (mc^ me MMn -êvps 'fan 'heizvf meslup -ér,
Bi^é(^^ (^ soTneha/idrn a^'afim^scdec
ym^'"
&7ia
^, Ik dtasei/ l/i -fo 7vvnd'a/rc( {^maAcmé071 a dat
0(iM,
Hf (diased •us -étr ^ao 'oAd irué Ite covdd/^<
/h 'he ^ed
drna shtdm/iM us, ónd/ie Ciw/dnt
An j4ff hdd J)ii-Heesi Royadscwn dcmreda cdea^i -hit f

6

'i^ir c/ir^im (v ye^ OA/^ me dads, ftrdmm ei^y cnie,
't!er clanni -fo -H^-f i^eru, y^e fcuh, a<r dc^^m en^e O/H 'aa,
'^cr dmvh fy y&i pay me fads, *^' ^ c)^aimd cdeei,
FcHi as &ft^ as me ve sea iinn^, /Wf 'zr ncd/iin /^f^^
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zeggen dat dat een vri| grote omweg was!
Fen ongeveer even oud lied met hetzelfde
thema is 'High Barbaree.' Beide stammen ze uit de periode (1600-1700) toen
het Engels Kanaal ('Sea of Sick Heads
and Sore Hearts') en de Ierse Zee (Narrow Seas) letterlijk vergeven waren van
piraten en kapers. Het waren voornameli|k Vlamingen, Zweden, Ieren, Bretons en Basken, maar zelfs de Barbari)se
zeerovers kwamen wel eens naar het
noorden om aan de zuidwestkust van Engeland schepen te overvallen en kleine ha\cnplaatsen te plunderen De melodie die
u hierbi| aantreft, is een van de vele, maar
het IS interessant om hierbij te vermelden
dat deze ook gebruikt werd om de woorden van John Bunyan's lofzang 'Immortal, Invisible' op muziek te zetten
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FRANSE FOREBITTER
Dit lied uit de tijd van Lodewijk XVI
wordt wel eens de 'Song of the Corsairs'
genoemd. Het woord 'corsair' is echter
niet zo toepasselijk omdat dat op een zeerover zou wijzen, terwijl het hier duidelijk een Engelse kaper betreft die, zonder dat Engeland en Frankrijk officieel
met elkaar in oorlog waren, vast zo hier
en daar een schip overviel dat ze als nietEngels beschouwde. Ik ben drie versies
tegengekomen die slechts weinig van elkaar verschillen, maar waarin de haven
waar de kaper heen moet of vandaan
komt Glasgow, Breslau of Bordeaux is.
Lesperroquets (parkieten) is een Franse benaming voor de bramzeilen; de royals
noemde men coquetois (kakatoes).
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l$ue oü/ia - {-(Ti-i e{e fu^ -fa^r {óé,
Irnrdf^jfe^ue
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V'aw-if fouisepyjcficóie ia fre^a/e,
PM ton caiSccove de ^/x ca^Hcnis,
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2, Toen de kapitein het schip 7ag,
Riep hij zijn luitenant,
'Luitenant, ben je moedig genoeg,
Ben je sterk genoeg.
Om haar te enteren?'
}. De luitenant sprak moedig en krachtig,
'Jawel, Kapitein!'
'Roep je mannen dan,
Al die moedige veteranen en zeelieden.
Roep ze aan dek.'

fa^-ks- fes 'hn{S hi(ri'i-dr ei-i fjoic-t.

i

p€n sm Hm(S,

#J

3. de deu-^nan/-^'e-i
d^ci/rdi,
dtu AépcrH(/i'-é, " d'^p^-fa^'^'e, o-U'!"
"Fcudi mmifcj wdc
éf^pa^,

?. "ViAC fodpwi fof! BH afadn»-^!"
pcntS f'accodai^es, poA ia?; amz-d;
A C6^(ps c(e hacée
c/'a^</a^,
^ (o-ups depc^ues e^c{'ewiH<iif7fe'fcT-i5,
A (rui f'uwjus mis d ^« 4iu'itn-i,

fTP

/^^•^efé^eé' ti*t da nai da-^n^i, J'msvtvjes

"diui-kniui{, e/fs irnii aise^ da^r,
d(eü-^na.n( r/fy i-tnfs
a{fe^^{,
TcHM af(di iicfcs/ct smi ^n-rc^ ? "

4, de hl CU he c{(miie i^n amp c& ^'0df,
"d hdud fa^m-ue fespe-Movuc/s !
£ci/tf»e fesAi's, e{ t^eni u,vi(ère,
daJsse ^lyih-ót piAès de n^' ótyrd,
dcnot zvrV qui i6^a fepfus
fc^t!"
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DE EENENDERTIGSTE
AUGUSTUS

4. De bootsman blies op zijn fluitje,
'Alle hens! Losmaken je bovcnbramzcllcn!
Maak de reven los, we hebben een gunstige
wind;
We gaan er op af,
En dan zullen wc eens zien wie de sterkste
is.'

1. (^p de eenendertigste augustus,
Zagen we op ons afkomen,
(Fierste twee regels van elk couplet telkens
5. 'Bijdraaien! Enteren!'
herhalen)
We vielen haar voor en achter aan,
Een Engels fregat.
We gooiden de enterhaken over.
Ze stoof over zee.
Met onze hellebaarden en musketten
Op weg naar Breslau.
Gaven wc haar een lesje.
Refrein: Laten wc eenmaal drinken, twee6. Wat zullen de mensen wel zeggen,
maal drinken,
Een toast op alle geliefden
In Engeland en in Breslau,
(Eerste twee regels herhalen)
Dat ze zich te pakken heeft laten nemen
Een toast op de koning van Frankrijk,
Door een kaper met tien kanonnen.
Schijt aan de koning van Engeland,
Terwijl ze zelf zesendertig goede stukken
Die ons de oorlog heeft verklaard.
had?
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FRANS G A N G S P I L L I E D
Ook dit is weer een Frans kapers of zee
roverslied uit de ti|d toen de Engelsen en
F'ransen elkaar regelmatig in de haren za
ten Het is een erg grappig lied, maar
door de vertaling gaat een deel van de
humor helaas verloren
Aan boord van Fngelse schepen kende
men de hier genoemde functie van calfat
kalfateraar - niet Die trof men alleen aan
de wal op de scheepswerven aan
F t n couplet als het laatste, waarin de toe
hoorders worden aangespoord de zangers
als beloning een drankje aan te bieden,
vinden we in veel volkslied)es
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LE GRAND COUREUR
1. De kaper he Grand Coureur, dat was een ongcluksschip,
Toen ze uitvoer om de lingclscn te lijf te gaan.
Hadden de Fransen alles tegen: de wind, de zee en de strijd.
Refrein: K o m op, jongens, zet'm op, zet'm op, kom op,
jongens, zet'm op!

'Uil Ma/iruie c/'afjnco'ieiicfi a wo/n/ffets

/i^ sa/c^/^fs.

2. Ze vertrok van Lorient met een gunstige wind en weinig zee.
Ze zeilde over bakboordsboeg, als een vliegende vis.
Maar toen kwam er een windhoos en daar ging de mast.
Daar lag de kaper te drijven!

4- z'/zufi^H/tria^M5
ina^iMe^t
^/, '^r (//tw^fi Ao^ia^é' i^c/e^/j
'7TW*/*I
'ICH ma^iyh&i'ii^( cle mMéiu^tf, ma/i ^/>^cc-ii((ui /i'apaineu^f, 3. We moesten als de bliksem een nieuwe mast optuigen.
Maar terwijl we lekker opschoten, verscheen er aan stuurboord een schip.
TTU &'M de ^aiS&i ^ ^ t é , MO-US i^eAa.Ha&<ms a f%ónineaj:f
Met dichte geschutspoorten.
Het was een Fingelsman met een dubbele rij tanden.
ii^7 /-im/s, HOT^S /MI u^c/ms cirupp<H<,i4.Cimp^
Levensgevaarlijk, maar een Fransman is niet bang,
e^ fume a HOS (riav^i ma-kfcréi^
Inplaats van er vandoor te gaan, daagden we hem uit voor het gevecht.

i. 5'ps (rcM fehpfeuvM'é
Pe^dani cfuf fa ^ide
ucM-is 1^1 (ytoi ivucMcrM de é^uwe, cl ncrui fo^appe cu<iii-fü{!
b. A'ospyüses OM /WZ^ de six mens (^{pi< se meni^e^ a -^en's,
"Iln fiavTA 'p^out depafte^Si P^i fu 'a men'^e'iJiaun/te',
'ICh deuxü^te de iaim-^S, e-fi^ de^^CM df fi^iriu^ !

5. Het regende kogels, maar we schoten net zo hard terug.
Haar baard vloog in brand en in een grote rookwolk,
Ging ze er vandoor en ontsnapte ons.
6. Na zes maanden kaapvaart hadden we in totaal drie schepen te pakken
gekregen.
De ene was een wrak, afgeladen met aardappelen,
De tweede had een lading ouwe schoenen en de derde paardemest.

/, Pcnm Houi AefaiA 'des ecmidah, l'ieius eidno-fis a Hos A^pas,
7. Om weer op krachten te komen na die zware gevechten.
Dts ^otM^ (z-nes e{ du dccid ToyMCe, du W/ a i^ie IM ^e-i^ de mi, Kregen we droge bonen, ranzig spek en azijn inplaats van wijn.
Beschimmelde beschuit en kamfer inplaats van koffie.
Du Inicuéf ptHeiM d'ciirano'; ef d« ccimpme (fé wa/én,
i' V(Hi/i (j-inui ee -hiilf ien{, ine^i v^^/en'S/J&IA4 HMptn^-,
ViMii eed^ a/fiMSe mnèeee, aua^idc/ae4<^i i'a yt<p^eüe,
'i^h^uiii iffon sa niA/na/ie, i'a senxv^de-nime c/a p-te '
^ de c^p'-hune ed senn secemd, s 'end ieouv^'s icvi um ennrn,
/^e meu-he iw de Ma^dei/ne/ie, fe eefwmn dei/ns san dti>(a^,
M! ^e io-Uié inddd^ eoyneAf, t^e ve^em deyieiieems!
10,

If ed-f ^ddu vwi fe C(ra,, ei sa eedfé^e^ e/ iihi (yiat,
If f 'ed mis da^s 5rf c^a^idi&re, eirmme Hfi TtdeuM peé-aa-i,
If ed pc<A h v€H-{ e<A,iAè^e, ^i4W/ / eu<^-M df J)/ue /

//, Ve nodie limniffe ifiaf^eM, i&af fe caffaf fit fMiï-MA,
t^ IcnuirMd de e^'a eprei/nd'hn/ne, de^iui de fei^ffa^dd'am^f,
A /i'Irvndi dari<, fa ra,n!0-Mie, a c^e^Af de i a/itnem'I

8. Aan het eind van deze droevige reis, zonken we tenslotte in het zicht van
de haven.
Het was een vreselijke toestand en we dachten dat het met ons gebeurd
was,
Ieder moest zelf maar zien dat hij zich redde.
o. De kapitein en de stuurman gingen op een kanon zitten.
De bootsman greep een anker en de bottelier een vat rum.
Oh, die schoft, die smerige dief die ons eten stal!
10. Je had de kok moeten zien, met zijn lepels en zijn vleeshaak.
Die kroop in een pan, als een vreselijk soort hachée.
Hij ging voor de wind af, als de bliksem ging hij er vandoor.
11. En die man die verantwoordelijk was voor ons treurige lot, dat was de
kalfateraar.
Want die was uit de mast komen vallen, dwars door de kombuis, recht
naar beneden en die was er dus schuld aan dat ons schip lek werd.
12. Als u tot tranen toe geroerd bent door het verhaal van he Grand Coureur,
Wees dan zo beleefd om ons iets te geven,
Wijn, rum, of bier, dan zijn we weer gelukkig.

12. ?i f'lik/twe eüf 'if.^a^d Ye>wfe^ eip^ vem fen<efie^ fe' ca~ee</r,
dhfe:^ dei^e (/-eddes i^eimèves, edpeiMe^ nem'; fec'rcfe>mi}fd',
T)a vvn, eü-i Aac^, deda deè^, ec fii,-ti', ieeofn W5 eem/oi/^ !
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gEVAAR^^PiQEWELD;
T)E SGHEPEIN^ (TFEITE]\fE]\,
TA]\TASIE)
Wanneer de mens er eigenlijk voor het
eerst in slaagde de wind ergens voor te
gebruiken, weten we niet, maar wel
weten we dat dat de wind hem de mogelijkheid verschafte om zich met hetzelfde gemak over het water te verplaatsen als over land. Toen de oude
zeevaarders de passaatwinden eenmaal
hadden ontdekt, werkte dat nog eens
als een extra aanmoediging om de wereld te gaan verkennen. Maar daarmee
kregen ze tegelijkertijd ook met stormen te kampen waarvan men het bestaan nooit had vermoed omdat ze in
de Middel Zee niet voorkwamen;
tornado's en tyfonen die veel krachtiger waren dan de mistral of de sirocco;
orkanen en pampero's waarvan de verwoestende kracht die van de Tramontana of de Levanter vele malen overtrof. D o o r de tijden heen zijn er zoveel
historische stormen en scheepsrampen
geweest dat we er vele boekdelen mee
zouden kunnen vullen. We zouden al
kunnen beginnen met de stranding
van de Apostel Paulus op het eiland
Melita (Malta).

Grote scheepsrampen waren bijvoorbeeld die van de Oost-Indiëvaarder
Grosvenor die in 1782 op de zuidwestkust van Afrika verging, de Centaur in
hetzelfde jaar op de Atlantische
Oceaan, de verschrikkelijke ramp met
het Franse schip Medina op de kust van
Guinee in 1816 en het vergaan van het
goudschip Royal Charter op de rotsen
van Anglesey in 1859. In het meer
nabije verleden is er het vergaan van
de Strathmore op de Crozets, de viermastbark Swanhilde op Staten Island bij
Kaap Hoorn, de prachtige Deense
vijfmaster Kohenhavn in 1928 op de
Zuid-Atlantische Oceaan, de Finse
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Hertiogin Cecilie in 1936 bij Salcombe
en het laatste Britse vierkantgetuigde
zeilschip Garthpool bij de Kaap Verdische eilanden in 1929, waarbij ik zelf
aan boord was.
Als een schip in stormweer terecht
kwam, werden eerst de bovenste zeilen van de kruismast geborgen, daarna
die van de fokkemast en tenslotte van
de grote mast, samen met de stagzeilen, de kluivers en de bezaan, (^nder
dit tuig kon ze vrijwel elke storm afrijden, maar het kon gebeuren dat het zó
slecht werd dat alles weggenomen
moest worden en dan dreef ze 'voor
top en takel.' Als laatste middel om
een schip met de kop op de wind te
houden kon men tenslotte nog 'een
dweil in het want hangen,' d.w.z. een
stuk zeildoek in het kruiswant spannen. Dit werd bijvoorbeeld wel gedaan als men in een tyfoon terecht was
gekomen.

Als we oude journalen nalezen, merken we dat kannibalisme in de zeiltijd
meer dan eens is voorgekomen. Vooral walvisvaarders die in een open boot
terecht kwamen, waren hier wel toe
genoodzaakt, wilden ze het er levend
afbrengen. Van Owen Chase, de stuurman van de Essex, een walvisvaarder
die door de aanval van een potvis tot
zinken werd gebracht, wordt verteld
dat hij het voedselgebrek in de reddingboot en het kannibalisme dat daar
op volgde nooit meer kon vergeten en
dagelijks naar de markt in Nantucket
Main Street ging om te hamsteren.
Toen Captain Pollard van de Essex
met pensioen ging, kreeg hij bezoek
van een journalist. Na afloop van het
interview vertelde de journalist dat hij

nog verre familie was van een van de
opvarenden van de Essex. 'Hebt u
hem soms gekend?' vroeg hij.
'Gekend?' zei Pollard. 'Verrek, kerel,
ik heb hem opgevreten!'
Natuurlijk zijn er in het begin van de
negentiende eeuw ook heel wat bemanningsleden van walvisvaarders,
sandelhoutschepen en slavenhalers
door de inboorlingen van Melanesië,
de Fiji-eilanden en Nieuw Zeeland om
hals gebracht en in de kookpotten van
de kannibalen terecht gekomen.
Men heeft een schip wel eens omschreven als het enige door mensenhanden
vervaardigde bewegende voorwerp
waarin diezelfde mens maanden en
desnoods ook jaren niet alleen kan leven, maar volledig bestaan. Eenmaal
op zee had een zeilschip geen enkele
verbinding meer met de buitenwereld.
En er waren geen twee schepen gelijk;
zelfs zusterschepen die precies eender
waren gebouwd en van dezelfde werf
kwamen, gedroegen zich toch verschillend. Getrouwe kopieën van de
Marco Polo ('Heil or Melbourne in sixty days!') waren een flop en hebben
nooit kans gezien een record te breken. Uiteraard hing het er ook maar
helemaal van af hoe goed de kapitein
met zijn schip overweg kon. Zo maakte Bully Forbes bijvoorbeeld recordreizen. De Cutty Sark was beroemd
om haar snelheid, maar onder Bruce,
die niet alleen een dronkaard was,
maar ook nog schijnheilige psalmen
zong, kon ze nauwelijks nog een clipper worden genoemd.
Schip is vrouwelijk - een 'zij' - en
zoals alle vrouwen kan ze mooi, wild,
grillig en sluw zijn en moet ze stevig
worden aangepakt. Dat ze een levend
wezen was en een ziel had, trok geen
enkele zeeman in twijfel. De Vikingen
hadden zelfs een ceremonie om de ziel
in een schip te brengen die ze blun rod
noemden. Zodra er menselijk bloed
over het schip had gestroomd en er
een hoofd aan de boeg hing, zat de ziel
er in.
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Vroeger zou een zeeman zeker niet op
een schip zonder boegbeeld hebben
willen varen, omdat hij haar dan als
'zielloos' beschouwde. De prachtige
boegbeelden - schegbeelden zo u wilt
- uit de zeventiende eeuw, die vooral
op de Zweedse en Franse oorlogsschepen hun hoogtepunt bereikten,
waren in werkelijkheid niet helemaal
van goud, al leek dat dan ook wel zo.
Alleen het koninklijk wapen was met
bladgoud belegd, maar verder was het
een mengseltje van loodwit en bruine
teer. (^ok de versieringen op de spiegel werden op deze manier geschilderd. De Engelse oorlogsschepen kozen tenslotte een leeuw als schegbeeld
(die er overigens nogal Chinees uitzag)
en dit werd door de Fransen overgenomen, mogelijk om de vijand te tarten. O p hun beurt namen de Engelsen
het lijnenplan van de Franse fregatten

weer over, waarbij vooral het ontwerp
van Sané bijzonder geslaagd was.
Met hun prachtige fregatten hadden
de Fransen eigenlijk meer succes moeten hebben bij hun zeegevechten met
de Engelsen, maar zij misten de juiste
kanonniers. De Engelsen probeerden
altijd aan de loefzijde van de vijand te
komen, zodat hun stukken laag gericht stonden en ze zodoende de romp
van de tegenpartij konden beschieten,
terwijl de Fransen hoog schoten in de
hoop de masten en zeilen van de Engelsman te vernielen.
Muiterij kwam vroeger zowel bij de
marine als bij de koopvaardij vrij veel
voor. De bekendste muiterijen bij de
Britse Marine zijn die op HMS Bounty,
de Spithead en de Nore (1797)- De ergste muiterij die ooit op een koopvaarder plaatsvond was die aan boord van
het Amerikaanse schip Frank
N.
Thayer toen het in 1886 met een lading
jute onderweg was van Manilla naar
New York. Hierbij zagen twee Manillezen kans om de overige twintig man
bemanning te overmeesteren. Vijf
man werden gedood en vijf gewond,
waarna de muiters het 1600 ton metende schip in brand staken. Zelfwaren ze
ook gewond geraakt en sprongen
overboord, waarna ze verdwenen. De
overlevenden zagen kans in de boten
te gaan en het schip te verlaten, waarna ze na een reis van negen dagen Jamestown op St. Helena bereikten en
hun afschuwelijke relaas aan de Amerikaanse consul aldaar konden doen.

"^A^r^V^UJSTLIJSE
•/O
ENGELSE FOREBITTER
Dit lied IS door de zeeman duideli)k be
doeld als een satire op de vreseli)ke geva
ren die de mensen aan de wal ti)dens
stormweer bedreigen, terwi)l ze op zee
onder die omstandigheden dan toch maar
heel wat 'safer' zitten In veel zeemans
licd)es worden deze gevoelens van de
zeeman voor de walslurpen tot uitdruk
king gebracht, hoewel iedere zeeman
ook tegenwoordig nog, in de ti|d van
containerscheptn en mammoettankers
er diep in zijn hart van doordrongen is dat

H^H^n^Kl^U«^^i«Li^^^^^^

( ï ) ^ ^ ^ ^

"^^5

^

TMómfimis Acfêm^ y/kmlioM ^dun/dnf deh^dksfmdilfi

l/m- CH 'Buf ki^nk dm-Iif((ie«/iil AO-QA Manr^ £ffi(l

sk(}i£ Tim Wtli a

^ r
de zee wreed is en bli|ft en als zodanig
benaderd dient te worden
Voorzichtigheid en waakzaamheid is ook
voor de tegenwoordige zeeman nog
steeds het parool, laat staan wat deze
woorden dan in de ti)d van 'stokken en
touwtjes' moesten betekenen
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An tis/tn -/ife^ Tir^at ^ues on é-Hrm mati^a^M45 ^eif ^

aff^
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7^^ ai lm T^^w nHdi ffulaffi/a^ ofi ^5C4'tei5 ^cm mM kintses
'ReiuAnm kcnrte str tide at Mo^t tv i^a4 ^a^ tat^s a^i i/^cwses
Poi^ Meadwies Icryrt^M envtf us oy^ TVti/irs / iff a Maticnt
feu owi cjcwit fuiy^ i^ iZ(i>ti a it'iy?^ to te u^m m^ tnean

f

Bot^ y(H< a,fi(t/tia4/f o^wes

li(ci/rdttTi-irme-» 04^ t^/ueda^i u^^ctane

Jl/e k^ionr ?ir/at^iki
a/fta^difrt&n AMI f^cnn /i^famefitatcut<^i
Th&H Hc/f tet us t^mk Tyiai^cteiic^ t^at if^ a^it /tf s^ut^i^s
IV)

'T'I^ISGHJIUF^IT^LLE

3^A]Sl^i^]SJDEQK^

DUITSI l O R l BiTTI R TN
GANGSPILI ILD
D e / t Duitse shanty is nu eens niet in het
Plattdeutsch en is ook wat sentimenteler
dan het gebruikelijke Duitse zeemanslied
Toch was het bi| de Hamburger matrozen
erg populair en /elf heb ik het in 1928 aan
boord van een Bremer vitrmastbark nog
meegezongen
In het eerste couplet wordt over een or
kaan gesproken

O
Tvusch W m^^fe

k

hof fa he (1/ fa

i ^ ^

fi(r'

^ -

MS OMS c/ci jfcr-

J>)|J J)j,j >>|j. J

ƒ« ^-^--fkckjh'fa

S^aufm m ^-

Ma^n a4t Vfck .Hüf fd

kt ha fa f e h/ fa kr' Es

C(M C:JA- kM, 6> Ilfm

n^ua!d^^l(

kiWr, p Ir n r ^p Ir
cui fmti a^ Ho-fa

io
In 1957 raakte t t n \ a n de laatste Duitse
zeilende schoolschepen, de Pamit, op de
Atlantische Oceaan in een orkaan toen ze
op dt thuisreis was vanuit Buenos Aires
Ze had een lading gestort graan aan
boord wat voor t t n zeilschip een gevaarlijke lading IS Ze voerde zes marsels,
een fok (waarsthi|nli|k gereefd), binnenkluiver en voorsttngtstagzeil en zeilde
met een lopende wind toen de orkaan
haar trof Ze kapseisde t n sltchts zes van
dt in totaal zesentachtig bemanningsleden
overleefden dezt ramp
Ti|dens htt o n d t r / o t k dat in I ubeck
werd ingesteld, werden velerlei theorieën
te berde gebracht over de mogeli)ke oor
zaak, maar ik neem aan dat veel zeilvaar
ders het met me eens zullen /l|n dat het de
graanlading is geweest die er de oorzaak
van was dat het schip /ich nitt meer
oprichtte
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ft, ki^-fa he, h(/'fa

fiir!

9/

RIJZEN, ALLE HENS AAN DEK
Mac^i a/fes ^st, -nni <)^i/i^-utu/Um»,
fa^{ Mid vn<dHi^ê{ dM ^ ^

£A -Ptcr/yf ki^hH des ^-ét^mes /i(<^(y/t{,
'^eki '>vu de^ 'lid-ój ^«^ /A^ji^Z^

Afs M^iui es a<M ^unr iAmmeCs^,
'ïind -ntede^ ^ht ^s AC<5C4 If^jiof,

W&i i(d fuo^é- ^dëf, den bp-ufi^ s^^-w^,
Vcii Kude/i (fdC/h Ald^ne>ihcmd,
'fia^-Un vxm de^ 's^-fio/ftd

Des -ynt-lr^den ^hka^es M'^dd^
7)&^i'f '2^« 5^'^'^ Tdctd -uid/(dl d J^ //ai/i.

?edd f\e/i, das /ff des ^pema^^ns £(n
'.
W&nm 'Jut dcyrê l^cm ^/iiuyipaamn iiPtV,
7fee (^ '^efaJü? d&t S'eetncMv^ smm-f^'ó.
l

bcdiizué ^M, 1^ ?o/t>vfdf^ d de/i A'ad-f:
^m/imid' tnryi hiei/d i-oid iroTi 'pAacdd,
'?ekê, -jwiiden -ffimmef, Afee^ und Trd,
^T^df ',(cd d&i'oee/ma/nnn^// raw Pyia{~,

^ //'^^iw ad-HVjed&ri Seenif/M^ him,
'Ti<'de^k{, e^ -ftaar e^ti sdiimei Jirtdi
Du B/iAe T^frd i/et y?!^'^^^ \ukm,
yu SC^td des SeewannS E'fe^-éu^fi,

1. Rijzen! Alle hens aan dek!
Probeer niet je te drukken!
Er waait een complete orkaan,
Pak aan, mannen, pak aan!
2. Vooruit, jongens, snel de zeilen bergen.
Alles zeevast zetten.
Vat moed en trotseer het gevaar,
Al zoveel zeelui hebben het doorstaan.
5. Hoor de grote mast eens kraken.
Ook hij trotseert de kracht van de storm.
Zie hoe de bliksem aan de horizon
Vecht met de zilveren maan.
4. De golven tillen ons eerst op,
h n het lijkt of we zo naar de hemel gaan.
Maar snel gaat het dan weer bergaf.
Als trok ze ons rechtstreeks in het graf.
5. Daar, een stortzee over dek!
Wie zich niet vasthoudt, die is weg.
Hou het roer stevig in je knuisten.
E n zorg dat we niet aan de lagerwal komen.
6. De kapitein kijkt met ontzag
Naar de woedende kracht van de orkaan.
Hij geeft zijn bevelen
En denkt aan vrouw en kind.
7. En u die daar op uw zachte kussens zit.
Zie eens wat de zeeman doet.
Als u champagne drinkt.
Zit de zeeman in gevaar.
8. Kijk aan, u die daar zo zwelgt en bralt.
Omringd door liefde, pracht en praal.
Zie tussen hemel, zee en dood.
De zeeman vechten voor zijn brood.
o. Daarom verdient elke zeeman uw achting.
Bedenk toch hoc moeilijk hij het heeft.
Eer en roem.
Dat komt de zeeman toe.
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cur^ETITISlAVI^E

FRANSE F O R b B l T T L R
Behalve dat hi) bi) schipbreuk, stormweer
of in een zeegevecht kon omkomen, liep
Jan de Zeeman in de zeiltijd ook nog de
kans te worden opgegeten. Als de bemanning kans zag om in de boten te komen
nadat het schip was gezonken, bedreigde
hen een langzame dood door honger en
dorst
Veel zeemanslied)es bezingen dergelijke
gebeurtenissen en vertellen hoe de mensen tenslotte in uiterste nood besluiten het
zwakste of ziekste bemanningslid dan
maar op te eten. In deze liedjes gebeurt
het dan wel dat het slachtoffer nog juist
aan dit vreselijk lot ontsnapt doordat er
een schip (of land) in zicht komt en meestal gebeurt dit dan op het moment dat hij
zijn laatste gebed heeft uitgesproken Dit
liedje was erg populair bij de Bretonse
visserlui, terwijl ook de I rans-('anade
zen het kenden In sommige versies
wordt het gebed van de jongen wel, in
andere weer niet verhoord.
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je e émf

i/n

''•\nn
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ixi yia'm'/u IC i'hu-l:

^

UM pe- k-{ Tia in-/ie

(^MM

imij^i Pa- JA-WOAS

O

O

EEN KLEIN SCHEEPJE

?

AM lTXru{'(.{eoonq a nX SCMM/ieS,
l_ es miyies

•i

(9ft ^{-ftwi

irm/jevr
fa

a

mconfue^

Cru.t-(fpcuffe,

1 Er was eens een klein scheepje
Dat niet zo erg ver kwam
2 Na een week of vijf, zes.
Hadden ze geen eten meer
3 De zeelui trokken lootjes.
Wie er opgegeten moest worden
4 Het lot viel op de jongste
En ze zouden hem in witte saus stoven
5 De jongen klom in de mast.
Maar zag niets dan /ee

b

'

If MCTih s^? Ie ma-é i/ü

ku^e,

'0 ^(UH-k iTuAo^ (9mapia-fr,
'cr?t>je.
piés&it^ - men. c/e ce c/a^

^ Des p hfz rx^^sims tfa^ts <^ ^a4rt/ie
^cui-fc^&Mf paA

Mtui&is

9 &>t fes fyiif, im fes mif a^lAe
/!ejeKiie hiüvsseft<f sAuTfe'
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6 'Oh, Heilige Maagd, mijn beschermheilige
Behoed me voor het gevaar '
7 En opeens sprongen er duizenden
Visjes aan dek
8 En de zeelui aten de visjes
Waardoor de jongen werd gespaard
o Als u dit een leuk liedje vond.
Zingen we het nog een keer

miESHip
INDIST^ESS

O

... i J J J ' IJ J J J J

ENGELSE FOREBITTER
Dit verhaal van de zeeman die na een
scheepsramp door de voorzienigheid
wordt gespaard voor het ellendige lot opgegeten te worden, dateert uit de zestiende eeuw.
Dit thema vinden we in allerlei talen terug. Een ander Engels lied dat hetzelfde
bezingt is 'Three Little Sailors of Bristol
City,' wat een enigszins gewi)zigde versie
IS van Thackeray's 'Little Billie.' Dit laatste lied was op zi)n beurt weer gebaseerd
op een Frans lied over kannibalisme, 'La
Courbe Paille.' De Portugezen kenden
iets soortgelijks onder de titel 'A Nau Catarineta.'

\JSS,~

RRIIH

6
f' j j. Ü J ^ ^ ^ ^ ^ U J
licm- (H.

-fii/i mo'WO'-éicm.f^o iojn^nem •ké'f4v{tcé

r J j j j j I ^ f t-

o'c^ -df sea, d&i keaJ-fcui f ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ ^

±

O
Ook zi)n er maar al te veel waar gebeurde
verhalen over kannibalisme. In 1821 werd
de Amerikaanse walvisvaarder kssex in
de zuideli)ke Stille Oceaan door een reusachtige potvis aangevallen en zo erg beschadigd dat 71) zonk
De bemanning zag kans om het schip in
drie boten te verlaten
Na zi)n redding vertelde de eerste stuurman, Owen Chase, het hele verhaal. In de
boot van de kapitem werd van de totaal
zeven man een zwarte zeeman opgegeten,
in die van Chase at men een blanke op en
in de derde boot werden drie negers verslonden. De boot van de kapitein en die
van Chase werden tenslotte opgepikt,
maar van de derde werd nooit meer iets
vernomen.

Pon ^/fim-s

P

^

'

O

S T ^ ^ r ^ ^ ^ a -/ÜS^,

Tke fd ti ^ffiv
And^e^Jacdscm,
Tl/kose foymiM^ Was scr if^u
^eir6,
"/'m Ifiee -Ar d<e M, ^4 wj/ i/iif!ma/fs,
•cef me cfowf « 4 ^ -h/f ^e c/a4m i/cr hea^

As iooyt as i^iS a/ac/ TIBHTS mas s/tm^-^c/,
I-t (rMcskec^ ftConMi a^Ht/ ? ^ m ^''^^f
The sfup hm-f /p, nr I^ƒ^7• ^A//??^ƒ,

PAO^ ye'^Meit€/i i u ^

{i^e i^kes aaa^

'

l^UDE'^O^EAS

ENGtLSt

I

I
I
I

K)RFB1TTFR

Er 2i)n sterke aanwi)zmgen dat dit merkwaardige lied al uit begin 1700 dateert
Het IS net of de coupletten afwisselend
door een zeeman en door een walslurp
zi)n gedicht, omdat op de ene voor wat
betreft het /eemanschap helemaal niets
aan te merken valt, terwi|l de volgende
dan weer nergens op slaat en helemaal in
de sti|l van de romantische balladen uit
die tijd is P r wordt wel beweerd dat dit
lied in 1754 door G A Stevens zou zi]n
gecomponeerd, maar in werkelijkheid
heeft hl) het alleen maar gepopulariseerd
Hoe het ook zi|, in de ti|d toen de druk
kerijen honderden van dit soort balladen
uitbraakten, waarvan de meeste rommel
waren en kant nog wal raakten, sprak dit
lied de zeeman blijkbaar toch voldoende
aan om het in zijn repertoire op te namen
In mijn grootvaders tijd was het bij de
marine erg populair en hij leerde het aan
mijn vader dit het vaak voor me zong De
middelste passages zijn nogal gesyncopeerd, een jazzeffect dat gebruikelijk was
in dit soort forebitters

O

Am
^f{ i/e

éané ^^

nff ér

ir} Ue

.-me--,

icil.
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^^^^rvi^

l/n mo-hcrn

Tv^m-me M.s--twyii oviuifmn^s
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To {^e im-rn,'
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MMM me Iroiim 5 hrtiAiC^ b-amfiyn óy érps f-ihee-ésa^ ka/uMi/i siini(
Virw ijef i{a4fi fs II (Md Inrys fja^d i/(m?r ^ a^i%yi{s fi^c/^ l^/icui^f
§'ee d^es^e^i, set -ftu^-f-f^e^aceó ^ i fi/ienrh HOTU- fe/air
Ku/f hys d<^ /<w -émake 7iny^ai
yp ye^-éüpi é Mi*t^ C^H
'£M~
Mow it/fye tm dcmm ^c/i a ipn-éi^ IjVTid^ foc^fed^SeoM-fif,i a4m
Fyiesyi Mjoy/n^tz
Tn^-fim am/itiyn sapf ^crm a/tlru'é &vf afaAmi
T^n<nd-us y^tra/ii ^e tufia^ -/Mipest see ^viiafipayis atiyifnu-id enf^a^,
Uwide^ jrf 'l ^ims s-éff/ia/idM ha/ik ÜCJOA^ ft^e ónsuh s ca ff

'I The ^ s fya/idptn^h
-fo Me mud énrys ^eeaffcfeoA fc /teef eadeom^e
keéT^e^e^Tieeé^0
cf/m tmt^di^s
f^o T^e >»eaéi^e/i <,/iimd( Ite -kn^ie
Fffif h a ff ^e sp^é fya/id^rf
yiee/-^em/x^ett see a/fc/eaA
fhndi -Up eadp/u-miTi^ haceyef ^ftcx^ -f^epoie^ ya/r/ Jeei (rt»/s i>fee/r'
e yi^^ife (fierce -f^wide^ AM/icup peef mpeefccmimdiM^
f/afTi
<9fi OW! Tieadi fence -^M^ faffs PffK^i^ , ^' '^^(^ ij^s f^e 4 ^ ^ / / ? ƒ if^aih
AftuA(ru/nd vs (me wjde ntr/e^ afi/^rvf
vs eme i^ac4 iky
V(0c^e*if deaéi^S crfcrrK^ siWKnctid w fn^k 'fJ/ti^Tyyiea4is ffaf d^cadff lyiy >
é

The fnemasi 's ^ e ' oiiede^My imiy4<e avé, o e^i^ fee f}^vefvef
aéoveded
A ^eak -ffe^e (s tfefiea/fife e/eisfess p/iu^a pife affhmds h idetvi -(^e ^riei^
'fcnne af T^e fanya/rds aff-fvpcec^s coTfie me Tiecoih f>e s-émT au T>t^d
Vdotnlr Tfe neff Tfe f eik i^ creases fwr faif -nmT&f c^, é^e Tii^^d

J 6hi tfe fee [fecial ffeyie (^ fa^nd émys
fefffea^fts(n>^fntj(dl>eék/!cwyi
To -Ifie p((4np c(rme eduiy fi<x,nd 6mps see owi ^m^-^£^inasi a a <r?te
The feak n^'ve pru;^d f cxw {p(n<4 fa^T^^, •tvf w d^k^ed
ke^ a find (TI mi/ t
''Up a^A<y aywiy fv^e^a^f
'fhe s /uffir ihe s ^aff
f>tfS, wf ie affs/tcn^
S A^mv(P^ce wine aoi sh(yie ne A / Mi/nkm i(^ceéM^d(1e^:tvenhas SMi^dot(/t z^^yy x_
Ccrwe Tfe Mp fKTw- fef s (^ d^u^/f^in To owr swi'e/feo/rf^ izn owr Tznves,
T^i/f iT Uf afw{ sTup '>r^ee/(f o((ne {v ewr uys a futftmm 'fi^ne
Whe^e s f^e Tiymped '' yfhv rrfo- fee/s if '^ Mime' Tff diM^ sdumtnefi^ mne ^

SI^PPET

"^EI^^DOTTE

SCANDINAVISCH G A N G S P I L L I R D

O

Dit is weer zo'n lied over het een of andere oude wrak waarop de hoeveelheid
werk die verricht moet worden omgekeerd evenredig is aan de hoeveelheid
voedsel die wordt verstrekt. Het komt uit
Noorwegen en Sternvall schrijft dat de
man van wie hij het heeft, zegt het zo
rond 1905 vaak te hebben gezongen aan
boord van de IMrvik.
U vraagt zich misschien af waarom er in
zeemansliedjes zo vaak wordt gekankerd
op het schip, de kapitein, de officeren, het
eten en het werk. U moet daarbij echter
niet vergeten dat de meeste reders uit de
zeiltijd buitengewoon zuinig waren en het
merendeel van de kapiteins een keiharde
discipline handhaafden; ze moesten wel.
Verder was men van mening dat een zeeman het recht had om te kankeren. 'Kankeren mag je, maar werken zal je,' was een
bekend gezegde en het is zelfs zo dat een
kapitein al gauw achterdochtig werd als
hij zijn bemanning niet hoorde kankeren,
want als ze zo rustig waren, kon het best
eens zijn dat ze een muiterij aan het voorbereiden waren.

axck, 7f

da/i'i-^^"i''i ^hf-('e ÜCP da-k - a

l^a-de idttfrH, fait.A^"ïroA

^ ^ -

o
H E T SCHIP B H R N A D O T T E
1. Met de Benuidolte vertrokken we naar Cardiff,
En vandaar moesten we naar Bahia.
Maar in Cardiff verloren we onze brave kapitein,
En kregen we Schraalhans aan boord.
(De laatste twee regels van elk couplet worden herhaald)
2. We vertrokken met een lopende wind
En de volgende dag waaide er een bramzeil uit de lijken.
Het klapperde en het kraakte
Op dat ouwe wrak.

3. yiyntrfp-Mmpe^ (<k^ u{ ^e4i a smn de^ KO/X,

A da fcüna/i hirn pa. adf/i {vwme^ imi^n, vzi^n, iru^n,
^. /(auif c/fa al/! efw! s&f! vz v^ a a^a^a wf^
d!'~m 'dma^ir- ffMis a Maf-f<f addurv/e-f- r ^ ^ / id<T,
Tofir paiOA (^04 mir suWe/a, M &yt -ftfdvnAje i^tMt,
fin a/f f^oM duffe hafda -uf f^fFdaunn, da*,^, da^n.
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3. De windpomp werkte zoals gewoonlijk weer eens niet.
Hij deed geen slag en er kwam geen druppel water.
Voor dat dat ding werkt moet er eerst een orkaan waaien
En dan haalt hi] er nog maar achttien duim water uit.
4. Nadat we acht dagen op stap waren.
Kwam Schraalhans vertellen dat het brood op was,
Twaalf sneetjes waren er nog, dus een per man.
En daar moeten we het mee doen tot aan de overkant.

"DET "WAl^ESIQIQÖTEBÖ^G

ZWEEDS

GANGSPILLIED

^

O

D i t lied w a s z o r o n d 1870 e r g p o p u l a i r
aan b o o r d v a n d e Z w e e d s e s c h e p e n . H e t
gaat a l w e e r o v e r een schip d a t Bernadot/e
heet, een n a a m die d u s klaarblijkelijk n o g al in trek w a s bij de S c a n d i n a v i s c h e reders.

i ^^ ^^^ JJiTfJJiJ^
e -mü, "^cM kfi^ck-m

( l ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > I > } ]>} j

D e Bernadotte m a g d a n e e n ' p r i m a ' b r i k
zijn g e w e e s t , h e t leven aan b o o r d w a s
g e e n lolletje. J a , a c h t e r u i t , d a a r h a d d e n ze
h e t best, m a a r v o o r u i t k r e g e n ze zoals g e w o o n l i j k b e d o r v e n v a r k e n s v l e e s en d e
O u w e w a s o o k een k r e n g .

^ di 50 'ka

/ ƒ ' /f^,

^

ha '^itf-fe-Mf' &-

dia! Ikj, U, faf'fe-^iaf4 m!Ju^t(th alhö-ka L-M!

HET GEBEURDE IN GOTENBURG
1. Het gebeurde in Gotenburg, 's middags om vier uur.
Dat ik naar Kustensvarv ging om een schip te zoeken,
Ja, om een schip te zoeken.

"'Om w^cü<

hyia me(/-niif fia, 'Jaj ^j/j&! /HM (H/I éci'^/ziA. "

2. Daar kwam ik een magere kerel tegen die me eens aankeek,
'Wil je soms bij mij aanmonsteren? Ik lig hier toevallig te laden.'
3. De brik die heette Bernadotte en de kapitein heette Pclle,
Het moest een beste kerel zijn, maar in werkelijkheid was hi]
een duivel.

't

n-ii/nat/ff/fe

a/l en Mik-fi^

ruaa-^ f/v-n trwéa4

Jnassi^fnia^éiiA,

4. De Bernadotte is een prima brik, met koperen korvijnagels,
En iedere zondagmorgen moeten we de hele tuigage nakijken.
5. Achteruit vreten ze zich rond aan allerlei lekkers,
In het foksel krijgen we bedorven vlees en veertien dagen achter
elkaar groene erwten.

">, (9^ i^k-kw-f dci &ven ^n/^, /i4e(^afS?/t((/ni/i(

^a/^,

6. Pellc lag zo Ie snurken dat het hele schip trilde,
Toen liepen we bi] Marstrand op de stenen, zodat de masten
schudden.

h. Och I efce, hem fóa nu ark ioir^ ?a fiefa iku(-cm kna/iAci,
^ i -feuna vipa
f

AiMST/ia/nds ikoA, §a Ma?/c4m ({c duT/tiii.

De/ himide i/a i ^pa/r)ifc^ ydn,

ia de

"(y^j-üj

8. Later stond hi| op het achterdek en begon heen en weer te lopen.
Hij zei: 'Als ik mijn zin deed, sloeg ik er nog een paar in elkaar.'

'T''i iM/fe /uim for^e^^

Ii9/y\ $f(?W uppa ni!(/in/<!ci>R ^c^,

J)(t/i f(c^H^AI

'irioA-i mei, ƒ « ƒ iku^^e Mi^^A

7. Het gebeurde dal we in de Spaanse Zee de fok moesten reven.
De (Xiwe werd een beetje kwaad en sloeg de kok op zijn bliksem.

lUn

pK^de^^,

/fiMa,
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"^LOW '^OYS^'^LOW
AMERIKA A N S / K N G E L S E
HALYARD SHANTY
Dit is een van de drie beroemde 'Western
Ocean packet shanties,' liedjes dus die aan
boord van de pakketschepen naar Amerika werden gezongen. De andere twee zijn
'Blow the Man Down' en 'Blackball
I.ine.' Sommige mensen zijn van mening
dat dit lied is ontstaan in de tijd toen de
slavenhalers op Guinee voeren, maar het
is veel waarschijnlijker dat het zo rond
1818 op de pakketschepen is geboren. De
toespeling op de slavenhandel slaat waarschijnlijk op bepaalde malafide kapiteins
en reders die ook na 1 820, toen de slavenhalers en piraten dank zij de gezamenlijke
inspanningen van Amerika en verscheidene Europese landen uit West-Indië en
Guinee waren verdreven, toch nog toestonden dat hun schepen stiekemweg een
beetje slavenhandel en zelfs piraterij bedreven. Het couplet waarin de regel
'black sheep that have run the Embargo'
voorkomt, wijst op de nadagen van de
slavenhandel, want het Embargo werd
pas zo tegen 1 820 van kracht. Na de twee
eerste coupletten is er niets meer te vinden dat op slavenhandel wijst; de moderne versie is een satire op een 'Harry Tate'
schip met een bemanning die uit louter
schertsfiguren bestaat.

o

/O

éé^\ IJ 4 ^ ^ ^ l'^^pf
bt J

J I c^^^^p il J Jl Jl = y

1Sfm-, Ims, ^aw! 6^0^! Jes, I'i/f lm dówn -l^e
^\

j Ij J

U^^^p

firn- OHT Ki-m,

W<w,<^eUf-^ /7ot/s, Ifofr!

?
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bCThar she 's a m(m-éu Ai v^,
Whe^e ^e ^if€^ makes /^e n^fk

mun

sliii^.

3. A I4a/rikee skip ca^e d^mn^ ^e A<I/£^,
fM t^iïs/s O/n d y a/r ds ^ey sh'ke &kesi^if^.
f

tjvTv- d'ijM knew she's a ^(<^^ee C^'PP^ f
"By i^e bfmd O/H 'a4^-fl i^a-{ i^mr jj^enu he^ SCi<ppe^s,

S. fhov d 'jM knoTV ske 's a '?fayn/(ee paciéeé ^
bhe ^ed
é

In deze versie is de kapitein een zekere
Bully Waterman, de tweede stuurman
Saccarappa jim en vermeldt het menu
'korvijnagelsoep en een schop voor je
donder.' Andere versies noemen de volgende kapiteins en stuurlieden: Pompey
Squash, the big buck nigger; Bully Hayes,
the Down East bucko; Big Black Jack,
the Boston Slugger; Cockeyed Bill, the
West E,nd Barber; Santander James, the
Rocket from Hell; Nigger Dick from
New Brunswick en A Bow-legged Bastard from the Bowery.
Ook het menu was afwisselend en kon
bestaan uit: haaievinnen met apelever;
muskietenhart
met
zandvlooienlever;
angst van meneer met duizendpotenbakkebaardjes en geitehoorn met ezelstaart.
De lading kon zijn: vijfhonderd flessen
Duitse pils of vierhonderd chimpansees
uit Santiago.

o

O

ke^r q'uns dn ' -wf hea/ld Hic /^(^c^fó,

'^kie 's yamkee skin IMI 'ske's kw-uhdf^
'^/i/m,
nv a Irunok oj hi^a^ids f^ef /lavtjcn^^ed kM,

?, Wkto' d 'ya /^(/^k 's ^e skcppm t!]f k&i !
BuKif yiJo^mm's
Ue <,kippe/i o^kM.
S Wko d'ye^ f^ink 's Me c/ie^ ma-k of k^ 1
?07ne ua/y case Tuda-/-'ak^spa^ SOAdiyis.
^, S accutappa Jim n k^e sefuTjd inate of ken,
ike'ff Mde yim dcmm êdieye/ude
a spOA^Rei
10. ykak d'vjen ^ink khcij kad Li dm^e^ ^
JiefoA^i^ '-pi/H siti^p (VU'(H /toff t^ k^f souppeAS.
11. llkktii ck'Mi k^ink 1^^ kad fri ca^ar !
Tifdok sneep -fhak kaïH' /UM k4f t>r>kre</!^(r,
12. li(oyr kroc^oAj O/n '^ffw kznyi(yi/i(nv;'
pdimr fv^ k^fs iff'skip on Sfny/onr:

T>E ^AMB0^GE1{^
"^E^MASTEIl

//

PLATTDEUTSCH GANGSPILLIED
Dit is de Plattdcutsche versie van het
Amerikaanse gangspillied 'Sacramento.'
Aan boord van de schepen van de Laiesz
lijn uit Hamburg die in de salpetervaart
op Chili zaten, was het erg populair en het
is bekend dat het zelfs in 1952 nog aan
boord van de viermastbark Pamir, het
Duitse opleidingsschip, werd gezongen.
Men beweert voorts dat het een van de
zeer weinige Duitse zeemansliedjes is die
de kinderen op school leren en dat dus
grote bekendheid heeft gekregen. Het
Engelse refrein 'Hoodah, hoodah!' wordt
hier als 'Howday, howdayl' gezongen.
Ook de Noren kenden deze shanty en
zongen 'Ota Hayti, ota Hayti!' waarmee
het Zuidzee-eiland Tahiti werd bedoeld,
en de Zweden zongen in hun taal ' O , Bermudas, O Bermudas!'
Zoals in zoveel zeemansliedjes ook hier
weer kritiek op de toestanden aan boord
van de oude zeilschepen; slecht eten, verrotte tuigage, hele horden ongedierte, bedorven vlees en gepekeld paard dat zo taai
alszoolleeris. (Noot van vertaler: hetPlattdeutsch is een sappige taal die zich uitstekend voor dit soort liedjes leent, maar bij
vertaling gaat hier natuurlijk veel van
verloren.)

Ir.m-da^, km-da^ kf^-

Bfrn^ ö^s, InoTir.

I'M P H +i M H M p
/V (mt tofl Ck Me knks dike ^ac - M- wen--hr(

O

O

r)V HAMiUiRGER V I E R M A S T E R
Va/' n^&^ '^o/iieéaa^a SM ic4cryii/fs PfaseH.
3. Da/hi^is -yi^ei vu/P ^/^/rjif/f, c/e //imi/u/is
Df Tieio/u/e-n c/e few en T/cm su//€-f-i a/f->v€a.
V, J/a///c^ffffeeio/i nfe4^cnnt,
ï^^ c/e ^peo4 n^^
Kócrm ^ev//faf?a/n'n
/i/c4tao^/sci^i/.

htee^

m<(f'theck,

T/uffA/ac/e^,

^. /(n nmff'H 'Hn mafsei/"», ik se^d c/cr/jer KUA,
De^m fov/:) /e c/Afe 2rtn'u/ U'n t^ee'! Tv^&r&r -je/uA,
k m c/a/'//'c^/itf>p,Scr )v€e^ c?k c/e H/d-p/e/H,
Xle /Cïtüc/ptyr c/a/ S'cJupp -TVI/IAH ok //C?//SO/IOH^^^OA-^;

1. Ik heb in Hamburg 's een viermastcr gezien,
Met masten die net zo krom waren als die Ouwe zijn
poten.
2. Het dek was van ijzer en zat vol rotzooi en smeer.
Daar konden de mannen nog eens plezier aan beleven.
3. Het logies zat vol luizen, de kombuis zat vol stront.
En de beschuiten wandelden vanzelf van de tafel.
4. Het pekelvlees was groen en het spek zal vol maden,
Een borreltje kreeg je alleen met Kerstmis.
5. En als je wilde zeilen, ik zeg het maar eventjes.
Dan ging hij drie mijl vooruit en vier weer achteruit.
6. De kapitein was al net zo als het schip
En al het volk was gesjanghaaid.
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&HE "D^EADlSAUgHT
A M E R T K A A N S / E N G E L S E EOREBITTER
Dit is een van de zeer weinige Angelsaksische zeemansliedjes waarin een bestaand
schip met name wordt genoemd.
De Dreadnaugbt was op de Noord-Atlantische route een bekend pakketschip en
voerde een rood kruis in haar marsel. Ze
is bekend geworden doordat er een keer
een muiterij aan boord plaatsvond. Er
was een beruchte ploeg Ierse matrozen
die men de 'Bloody Gang' noemde en die
er om bekend stond dat ze aan boord
kwamen met de vooropgezette bedoeling
de officieren moeilijkheden te bezorgen.
Deze ploeg kwam op de Dreadnaught en
sloeg aan het muiten.
Haar gezagvoerder. Captain Samuels zag
kans om met behulp van zijn hond - de
beroemde Newfoundlander Wallace - , de
tweede stuurman en zeventien potige
Duitse emigranten bewapend met ijzeren

7fi&i£ (S d ^Oih pack-d,^aé

pack-d

^'

^h&r

Tune

''s

•ktx^nf; ^Iqe's mmd -iv -iAe ^Hst'MdTvhme^e wiê/m~-/^s
T^W

^f^lV&i-M
•?.

dowM, dóTm, dom dm-zup di::^m!

The time o-p h&r SM&^ 'is nw t^ewï/h, 'IMO/,
^-hhci iij aff ye ^dU^s, ne msh
jou^i»nfpje,
A pom od i^f'^ ^ff^S Ys ipim /im- >Tf( TinéfdioTv-,
Timind ci^rnAj ^ '^e XheadniKMaA-f ^ ^e m;^'omo/?tff

'^pr.'

Ah 'nm- m Me feiwin '^e sn^f{ ^a^^me
donk^,
The l/Tifi a/nd ^e ^ 6 om -fy^e Vu/ifieaddoppnk,
The hnjs A^d^e^o(fs Me a^ihiaT4-Ph 'hu/i^r,
Timnd AWKJ tv óie -wd'^don
{^e 'D/uadnoou^-é Tvf^ir.'
f.

GP^ -we 7)A£0i.dk0Map-{'s O/rVTUpi^j on W Pi-v^o^PP^ie^,
/pvcuTina me hia^i:
-fo Ycrw- he/i -/B sea,
ph ^oTKnd d^e 7^or/< p'ia/l -TirPe^e -^e safi iides do ^<m-;
Pound oi/nnt^ oy, iPe PAe<;idn(Z*ifP-{- io ^e ?i^i-/'a/r^/?i^ ^^^-^

An' now wf (Me icu&h ' doTim -fPe nn/d //i^'<;^ fea,
(PM/I paii&n^';
OAe i^e^A^ « ^ ' ^6<4 heoM-h fu/ffo '«/ee,
(9i^ scuPoi', i&^e P^i
iPf^ ?nfp (o «^ ^ ^
BffMfid Mr^

on ^e P/ua dn,:ucaPp p -fpe >n'i-('a/!d ?i»'aor!

i.

l9ht, noTir rH' oi/lf 'ycvidei ' l^e dUCc</nPc so nn'Ae,
p-n' me /ia4^di me Himr- o^cde4eA -fo Styind iPe ihip 's n/e,
Win he/r {pjis'fs se{ -éoMf pryi -fPie /ie/ c/iosi h Pianr^
Titwnd oi/nro^f h^ (pf PAe^dn(ui^-é
t" /Pe n/^sfco^d/v^ '^(
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} Ah non- nf itAe sa/&tt é(e Ti/t^é o 'A^fiw/'/i fofti/,
Wfim' ^e / è - T ^ 's aff^s/ies ^ j^e yféfimr r ^ ^
M -^e ^sfies -^e^ HH^ ets-^etysm»i /V a^i fio
9ke s -f^e hiiMpoff^paodcf,
oi! /f^nof fe//ig^y^ '
s

//ffyr 4^e ik-M/^fnoK^yff's
Wm

M/i/i/f(/un ff//P&fir 'Ui>^^ imri,

rM a a/s ««^ o-wi /ee^ OT)J\ r/, fré me simj //OTIT-

We Ae -é^e /(Oi^ipimf p<!icj^e{ ^
'}

/o^o( Sé ^e^ fr '

(kje s a rieii/j/ /ome 'DAj^'z/einni^/ii' a/ni{a/f/ieo haif^ c/iew'^
To trof/ U<Hi 'n /amK^CS iln Mii /^cMSI /oTT
ye m^ / « * o/ y ^ //ms
'/'mt^&Tv/u/^
'B/ao^fa/f
di<'^ w DA^a^nodf^-f's
/^epao4e{ maf in-fsoué ^
i^

'0 /vofT me i-urUj is e^/ed lUi me
T^o^^^c^ me o/ siipma-ks i-f ye
Fo^ -f/iS %o7!oi nras cowpoie/
B(n(.Mo( «TTny f o f/e nesé'oA/

ya^/n / 's z ^ / ^
f^ink ^af / m io//
^v/ifé f/e yi/ï^-é/l '^its i^/oTr
^ f/e Thea/niz^a/f
7ve //f^'

staven, de veertig muiters te overmeesteren
De aanstichters waren I innegan, Casey en
Sweeney De muiters hadden geen eten
gekregen omdat 7e weigerden ti)dens
stormweer 7eil te minderen. Na twee dagen 7onder eten, daagden 7e de officieren
uit en er ontstond in het halfduister een
vechtparti| De muiters gaven het tenslotte op en gooiden hun messen overboord,
maar Finnegan bleef de gezagvoerder tar
ten
Daarop sloeg Samuels de Ier met een geweldige klap de trap naar het foksel af en
liet hem in de boeien slaan en opsluiten
tot hl) tenslotte toegaf verslagen te zi)n.
Toen de muiters in New York van boord
gingen, )uichtcn ze 'old tiger' Samuels
toe
In 1869 verging de Dreadnaughl op de onherberg7ame kust in de buurt van Kaap
Hoorn Het was een van de fraaiste pak
ketschepen geweest
iSl

JITAGKETSHIP

J/c

F N G E I S POMPl I F D
Dit pomplicd vertelt het bcktndt verhaal
van de muittri) op dt Bounty De naam
van de kapitein was Bligh, maar hier
wordt er Blight van gemaakt, een woord
speling die ge7ien de reputatie van Bligh
niet zo verwonderlijk is 'Blight' betekent
nameli|k een verderfeli)ke invloed, een
pest, een vloek' Er is de laatste ti)d echter
een tendens om Bligh enigszins te ontlas
ten van de blaam die er op hem rust voor
wat betreft de minier waarop hl| zijn
mensen behandelde Men heeft er op ge
wezen dat dergelijke draconische straffen
in die dagen aan meer zeelui werden op
gelegd, met andere woorden Bligh zou
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Pcifrip ^luppack ^

i9fi -//(e Bmcfj-fi^ w&te -Me/i^fes,
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II T^cif pzd d/^ m^-f c^^-fWi/^ /iii mannes; cti a invf

/^e0 af(riie nrz^s Bcéi^
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voor zijn ti)d een heel normale ge/agvoer
der zi)n geweest
Toen hl) later echter gouverneur was van
de strafkolonie in New South Wales,
kreeg hi| weer dezelfde problemen met de
veroordeelden Zodoende kan men zich
dus moeili)k aan de indruk onttrekken dat
hl) een vreseli)ke dienstklopper moet zi)n
geweest en veel slechter dan zi)n collega's
Het laatste couplet wi)st er op dat eieze
shanty in het h i t s t van de achttiende
eeuw moet /i)n ontstaan, want daarin
wordt gezegd dat er nooit meer iets werd
vernomen van de muiters Mi)n bron.
Captain Jenkins, tekent hierbij aan dat de
muiteri) in 1780 plaatsvond en dat inder
daad niemand wist wat er eigenlijk van de
muiters geworden was, tot een Amen
kaanse robbenjager. Captain Folger /e in
1809 bi| toeval op het eiland Pitcairn ont
dekte De shintv moet dus wel van voor
1809 zi|n
1S2

cfica/r^^ec4

Uie/re •nf€^e -A<n{iri^fs ev^u (^04^

/5" tAev&t wzii -I^Me ^ea:A(/ a Tin^d
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ENGELSE FÜREBITTER
Direct na de Napoleontische Oorlogen
had de Engelse vloot het - een poosje heel gemakkcli|k, maar al spoedig daarna
brak er een ti)d van massawerkloosheid
aan. Iedereen moest eraan geloven en een
forse stap terugdoen, van admiraal tot kajuits)ongen toe. Er 7i]n lied|es uit die ti)d
waarin wordt verteld hoe ze allerlei baantjes aan moesten nemen, zoals schoenenpoetsen en met lucifers leuren, terwijl
sommigen zelfs in Londen liepen te bedelen. O m de officieren en manschappen
die nog in dienst waren, bezig te houden,
werd er van alles uitgedacht. Het was
doorlopend schoonmaken en poetsen geblazen en ook deed men dagelijks allerlei
ingewikkelde zeilmanoeuvres zoals 'overstag gaan en tegelijk topsels reven.' Men
ging van het bijbelse geloof uit dat 'Satan
voor werkloze handen altijd wel iets
kwaads te doen vindt.' Marineschepen
waarop dit onnodige werk tot de dagelijkse routine behoorde, werden 'fancy
frigates' genoemd. De La Pique waar dit
lied over gaat, was zo'n fregat en uit de
coupletten kunnen we wel opmaken op
welke manier Janmaat bezig werd gehouden. Wie praatjes had of zich verzette tegen deze nodeloze discipline kreeg zonder
pardon 'drie dozijn van de kat met negen
staarten.'

r,A P I Q U E
De La Pujim had een geweldige naam in heel
West-Indie, als galeislaven werden we behan
deld. Om vier uur 's morgens beginnen, cm
mers halen, zand, stenen en dan maar psalmzingen
Als de dekken schoon /i)n, hrull de bootsman
d.u we onze hangmatten moeten oprollen 1'n
netjes; allemaal even groot'
Dat klaar-' D.in n.i.ir hoven, reven uit het zeil
Maar het mooiste komt nog, jongens 'Over
stag en topsels reven tcgcli|k''
Denk ook vooral goed om je pruim, want wie
op dek spuugt krijgt zeker de doodstraf en wic
over de railing spuugt, kan op 'drie dozijn'
rekenen omdat dat nooit kwaaei kan.
'Ki)k uit, mensen, dat je nooit op zo'n schip
terecht komt, want ze treiteren je tot )e geen
flikker meer waard bent en sturen je dan halfdood naar huis '
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pee, Juke^fmfs ^ ^e
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we pfmeal-^e sc</{ ^ea,

To -f^e catkpii l^e wiu^e^s yW Iruckeh ntn^ AM^,
&wt /tyie (m'wa^i^ -érrpme^i icr fn<d^ ({o ^ W ^
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é^ decks /lS/7ƒ Tirztshecf donm aoidmütif?ec/ Mp ijiu/f cht^
'Tis faik 'Kp w*(^ fia/mmi^KS ^wi /nuun i/c a^j,
£k<A fia/mmcnks me é'aiM, ^a^ cfews im' i/a^n ikoTrs,
Jh^' c^ff af me S(^e, é-oj, /^/t(r ' me h/fvpi me/u wu^ atr

'? yfn 'HO-w- &P^ afoff, ff^, hte /rcnfi et^^^p (me,
Aff fitmiis /o make scuf, ^ff-i/f^ 'foA^e is ^e stmf
F/iffirt u/yjc/e^ hw yieefs ^ owr firps 'ts tiff ^e,
£iée a cfcfud afe ffwi coynijTii i^ a wo7n&rt{ fni^iif^
f, Ayi 'nonr me (yiodH' iroys Cowes -^e krf of /ke fun,
l-f-'s hiMtds a^m^i '^hip a^ Aeef e^^s fs i^i orte,
6^u/l ka/nd (j(r a/irf-é Tir^e^ ^e fie^ i{ a.ees dmm,
L(rmtq OAircuf -hrps fs aS f^e mtnnja/roï j/^^S /iiru/nd
6. AoTir ja-UA ifuyii/i of ^ofacco- /'dficovf ye /o (^tmd,
If -ue ipi/s trri f^e de^^, iu^ie -i/cru/i deaM -WMAOym^'ssianei/^
/f ye spi-fs n^ h^, irvm üo^amiif ^ s/i«^/,
Tdo^ '/ie 'lUAe cf -éd/iee d<ne^ jusi (n/ w^ of no /lo^m
7

^ome, affMk&r
seoutnen, W ^ r '*/ ^e ma^ Ie,
U<m 'afefmoj
fu^a-ks I dkove ye •;4ee^ f^ee,

rn ^e^ 'ee hoje je ^ '-^^o^kye, 'éxefyecuft 'emn/ke, da.m^,
Ihefi ^ey '/f J V Y U^

dead ^o yeru/> deoiA //^ V
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'l.A'TfAPiAÉ
FRANSH F O R E B I T T E R
die ook aan de kaapstander werd gezongen
Dit is weer een heel ander soort lied dat
bij de vroegere zeelieden erg geliefd was.
Hierin komt hij na een schipbreuk op het
strand terecht of hij landt daar gewoon
met een boot en ziet daar dan een meisje
dat zonder uitzondering buitengewoon
mooi is; een zeemeermin bijvoorbeeld die

met een kam en een spiegeltje op een rots
zit, of een zingende Lorelei.
U moet vooral niet vergeten dat in de
Odyssey alleen Odysseus zelf en in Jason's
reis ook alleen Jason zijn oren dichtstopte
en zich aan de mast liet vastbinden! Het
waren altijd de kapiteins die de verlokkingen van de Scyllas en de Sirenen uit de
klassieke oudheid probeerden te ontlopen. De anderen wilden die mythologische
schoonheden juist graag ontmoeten.
2. yf san pytcmiM

'm AAS

• •}ja--e •'

fa

/iimf'i,

P^a^e,£(n,fa,

f. i/ïlcMi ca, %iM 'T Aidrdi^e, A-onfa,

1

154

ApAey^Mkm

..^^T^i^y

/UA

5 (% M-Tuaf,
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w^aaf.JLoTica,

3. Fi if/e -hrui é"e'ifcupaae,

F

TTZCI

j) n T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ j

J'/ia/n^a4ie tf

't. Ifafo^d'suA

i^ms fes b^ss'x
vm-t

10, "£zM &ri fe^M o/pei/ri/e, Acmfa,
•yrvec mem iMni-fie, "

pavTnsée.

7, "VauAfdcn'pf&cMM /a
^/'fe,£tnifk,
Vo-Maum SI -{-041 { pceu^M 1"

II' /l'fapAeifii'mepfmiaf,
Xcmfa,
X 'Moyii/m h 'a MM -Haxti^'.

/, ''Je p'ii<M'niirn
Ainon-faa/,£fmfa,
TJa^^i la ine/r ^ ^ V S / T W ^ ' "

11. A ca ce^-fièwe pccnia^, fo-zicüi
Xe poMv-ie i'a yiin/é.

1. "f{ fn 'oM^cu'-/ ip(mc fa ^f^^

i'i. 'fiM ja4n(M5 Mramivae, Jfo-vca,

£(nifa,

13CU vm<i C'A&HOOJO^-/- f"

DF DANAF
1 Er was eens een fregat, Lonla,
(De eerste regel wordt bi| ieder couplet
herhaald)
Dat was de Danae
refrein Reef de fok'
(herhalen)
refrem Reef de bramscis'
2 En op haar eerste reis.
Zonk het fregat
5 En van de hele bemanning.
Werd er maar een gered
4 Hi| kwam op het strand,
Want hi| kon goed zwemmen
5 Maar daar op het strand.
Zat een schoonheid
6 Zo mooi als een Frans fregat,
En helemaal gepavoiseerd
7 'Waarom ween |e, schoonheid-'
Waarom ween |c zo bitter-"'
8 'Ik ween omdat mi|n haarstnk in zee is
gevallen '
o 'En wat geef )e de man, schoonheid,
die hem )e t e r u g b r e n g t ' '
10 'Ik geef hem die,
Samen met mi|n vriendschap '
11 Bi| zi)n eerste duik.
Vond de zeeman niets
12 Bi| 7i]n honderdste duik.
Verdronk de arme kerel
13 Want een eenmaal verloren haarstnk.
Wordt nooit meer teruggevonden
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^EST'ILLES
"DE "^A ^OGHELLE
FRANSK

FORHBITTI'R

^mi^r^neA

D e z e o u d e t o r e b i t t c r w a s favoriet bij d e
niatelol in het a l g e m e e n en in h e t b i j z o n d e r
bij mijn o u d e s c h e e p s m a k k e r J e a n L o r o
uit N a n t e s die v r o e g e r w e l b e k e n d w a s a a n
b o o r d v a n d e zeilschepen v a n B o r d e uil
D u i n k e r k e n . D i t lied heeft iets v a n e e n
s p r o o k j e en is d a a r d o o r b e p a a l d a n d e r s
d a n d e a n d e r e 'fille' liedjes die in d e F r a n se foksels zo p o p u l a i r w a r e n . Z o zijn bijv o o r b e e l d ' L a Fille de S a b l e s ' en ' L e s
Filles d e C a m a r e t ' b e i d e b u i t e n g e w o o n
schunnig.
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DE MEISJES VAN LA ROCHELLE

Het grootzeil is van zijde
De fok IS van wit sati|n.

1. De meisjes van La Rochollc
Die hebben een schip bemand
(tweede regel wordt telkens herhaald)
O m koers te zetten naar de Levant.
Refrein: O, de bladeren vliegen weg!
O de bladeren waaien weg op de
wind!

De touwen van dit schip
Zijn van goud en zilverdraad
De romp is van redwood
En prachtig afgewerkt.

lei ctyic/aaes c^ nM/vie,

(tu HMn/re,
'^'esf -mi ^f¥es deaiM>ije ims,
J^e C(W '-{TUU ' fM /'es c/rmmaande,
£ j / fe im des éms e^/jsiAi-éi.
r, /l^m^ ItusiüAi-f iar}yr(?yMMa(/e,
VnscMS /'e aiué'foAd d'ai;zi^{-,
A^e^^-f

ï<^e

^cone^,

^ i p&(ueM-f da/is / ^ ^cudm^s
':

"^

'ixyfj - wus aefi -éi /'f

'lync^r/^,

(^u 'au€j' vrrus a foé'eccAM /Knf,
TtK^

vtms pe/roüi pè^e, Hiè4e,

(yv aueffA<'ci/n de vas pa/re?i-h ^ "
', "J'oi cu&cf/S' /a Aaif /K(^^c^e,
^cd i'e^JMÏ /n mné'e ai< ^•i^t^
Ef^e esipM^'e
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i/^tawt&te,

2. De grote ra is van ivoor
De blokken zijn van diamant

De bemanning van dit schip
Bestaat helemaal uit meisjes van vi)ftieii|
jaar,
F>n de gezagvoerder,
Is de koning van deze lieve kinderen.
Toen hij gisteren
O p de bak liep.
Zag hij een brunette
Die in de weeflijnen zat te huilen.
Wat is er, lieve brunette?
Waarom huil je zo?
Heb je je vader, je moeder verloren.
Of iemand anders?
Ik heb een witte roos geplukt
F.n die is weggewaaid.
De wind heeft haar meegevoerd.
Heen en weer dwarrelend.
Noot van vertaler:
Van bevoegde zijde is mij verzekerd dat,
hoewel de auteur van dit boek het een
'sprookjesachtig' lied noemt, het veel eerder 'fabelachtig dubbelzinnig' is.
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&J{E3^AGK,
AMERIKAANS/ENGELS
GANGSPILLIED
In het begin van de negentiende eeuw was
dit een van de grote favorieten aan boord
van de Amerikaanse pakketschepen.
De melodie is die van het Ierse volksliedje
'Shule Agra' maar in de refreinen zijn duidelijk negerinvloeden merkbaar. Het is
een goed voorbeeld van een liedje dat,
zoals ik dat noem, over de 'Shanty Markt'
van New Orleans en de andere Gulf havens is gegaan.
Waarschijnlijk ging zoiets als volgt. Blanke zeelieden, in dit geval Ieren, gingen in
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die Zuidelijke havens de wal op en neurieden in de kroeg een van hun vaderlandse
wijsjes. De zwarte en Creoolse bootwerkers, de 'Hoosiers,' hoorden dat, vonden
het mooi en zongen het later met hun eigen woorden bij het katoenladen. De balen katoen werden met behulp van dommekrachten in het ruim van het schip geperst, wat dus typisch een karwei was om
bij te zingen.
Andere zeelieden hoorden zo'n lied dan
weer, gaven het een eigen tekst en zongen
het aan de kaapstander of bij het halen.
Zo zijn veel zeemansliedjes ontstaan.
'Bulgine' is Amerikaans negerslang voor
stoommachine.

Thei^ BoTH/rt^ fa/s

-mf 'ff wn/é^ a/ra-unc^.

'^, (9i ^ -Me a a/s oAe nnif/;c4^ ' a-^^ liiePiM,
/ce^'s acf air astiiyie dAi' /lOA^e i(r?ne /?fei,
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cMcnt^d,

6. 6^, opi ki/HApcnrf -fiTfvn m&w ^a/s /lO/na '^mnd,
Ayi' -(Ame meAi-^a i/ie 'ff iU ^i^((,
7, ÓTT, T^M

/ / ^ ? ^ /i(rme aoross f^c sea,
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AMERIKAANSE FOREBITTER
Deze forebitter werd zowel door de Amerikaanse als door de Engelse matrozen gezongen, maar is waarschijnlijk van Ierse
of Iers-Amerikaanse oorsprong. Het feit
dat er in dit lied zowel over slavernij als
piraterij wordt gesproken, wijst er op dat
het ergens uit de eerste helft van de negentiende eeuw stamt. De slavernij werd
op Jamaica en op de Britse schepen in
1807 en in Amerika in 1863 afgeschaft.
Er zijn al heel wat boeken geschreven
over de mensonterende taferelen die zich
op dit soort slavenreizen afspeelden.
Toch is er een verhaal dat minder bekend
is en dat is het volgende. In 1819 vertrok
de Franse slavenhaler he Rodeur van Bonny in West-Afrika met tweeëntwintig
man bemanning en 160 slaven aan boord.
In de buurt van de equator brak er onder
de slaven een besmettelijke oogziekte uit
die door het tekort aan water steeds erger
werd. (De slaven kregen een half wijnglas
water per man per dag.) De scheepsdokter liet af en toe een aantal slaven aan dek
komen, maar telkens sprongen die dan
hand in hand overboord en verdronken.
Als straf voor dit ongehoorzame gedrag
liet de kapitein verscheidene slaven ophangen en later liet hij er nog eens zesendertig overboord gooien omdat ze ongeneeslijk blind waren geworden en hij ze
verder als waardeloze lading beschouwde.
N o g later ontmoetten de Fransen een
Spaanse slavenhaler, de l.eon. Daar hadden zowel de slaven als de bemanning deze zelfde oogziekte opgelopen en waren
allemaal volledig blind. Er werd nooit
meer iets van het schip vernomen. O p 21
juni bereikte he Rodeur Guadeloupe en
had toen nog maar één man aan boord die
iets kon zien. Toen het schip tenslotte
vastlag, had ook hij de ziekte te pakken.
Waarschijnlijk zijn zowel de hlying Cloud
als haar kapitein verzonnen, want er is
geen enkele aanwijzing over hun identiteit.

"hdme IS vd-WAc/ ikf-/^cm/'S^ as %^ '^au

(o

TTT.

l ^ ' ^ p p Ir ^ j J'IJ
r r (5 r N r p r p I r
miivnoHjm

shme,

-mepyumem mM-^tHfn ^me

Me pa-AMtésé-éd
6i

8
rims

J J11

m

(TH me, c^ps

TTT
on •

^

Sim.

O
— / ^ hvnófineas

a ó^^&r

óvj f/r /(feoAnif 's a^}ir/'d'&?ir

The^ I sfupoecf a^tm/id f^c ê^m 's ^ue&f^^ fi(epyk//e ^ fff'TAOyWine,
3. 'Tnms w^e^ Tve Aea(>/iec{ Be^mi^^a 's /sfe /meé'?in^^of
'^J/foHe,
The mai-^M of é^e f-^^^
^ ^ ^ fi^e/^i/e
i/
Tfa^im^e,/ht I u/n(A&i-êvok ^ Siuf nncf Aim, m c? <iétzi/pn 'Pvyoof r^ ^ ^
Ta ^p ÓT<Jtni/i' s/i/^es &/Afuuuf, -wfe^f i^e Sc<aa4ca/ne ^ a^cmr;
f-, 6^, aê'-n^fti Ti^f^icrtArfTiff (Oyfnf /a Af^auf 's L<AM^ 'i/icf^es,
fm hK/fxcÓ!ec{ of itï^efn s^ai^es, me ^ys, ^am i^6(/r fia-^'2^f(mc/m(me,
C'h, fac^ i'ha/n CiUci/ed ^invn 'wx^ cftoAfis as n>e >9iade -é^em i^a/t(^ l^f<rfv:
J-Msf u^-^em (^Jies i^aa, me ^ys, a/, ea(y/l ^an >f<?</ -ftr ifuTnr.
f.

'^if'io^R (i^'pi^/i/e/rei/f^a^2f
a s/iin (/^mni/^i^e^c:i^n<'sf
Afa^,
feféj^a-yiy a ?mfe a^ '/np^a^^ei/ c^tf(/c*i ^immr
i^A^ema^,
Tü mem 'W^o/ue MO f«04^ ^tff we^a^uf ^em nm-/€/Hf a4az/rs,
^-'01• '^' sujc^ 'cf- im^ capen WKS, "2)eat!{m&H -éeff^a -h/es. "
F,

&, ji4yi ntrw -fo Aenr^a-^ nf mud^ir
/rox^nc^diw^ md Mmt i^cK^s,
f01 -(Ae Unkof^ 'A^ '-^epd/fii/e/iü^ ' ^ihips ^ i^e Spa/n<s/i AfcuM;
The JU (/^ fie fvK^df -MS ^iifify, a^' ?pe a^e coTn/e/tt^f^ f e aUe,
'^fimttji ma^ a ?2/Mi^iii, éof me 7^/^c a^ ' ilii<m afffii/rc^^
/
158

DE FLYING

CLOUD

Mi|n naam is FdwTrd Hollander, 7oals u
wcl begrijpt,
Ben ik geboren in Waterford, in Erin's
mooie land
Toen ik |ong was, was ik ccn knippc ]on
gen,
En omdat ik enigst kind was, warcn mi|n
ouders heel zuinig op me

Toen we op de Bermudas kwamen, ont
moette ik Kapitein Moore,
Gezagvoerder van de / /)/«(; C lotid, de trots
van Baltimore
F n ik besloot bi| hem te monsteren voor
een slavcnreis
Naar de hete kust van Afrika, waar het sui
kerriet groeit

z O p een morgen stond mi|n vader op en
moest ik met hem mee,
Ik moest slagersjongen worden bi] Ktarny
in Wicklow
Meer dan drie |aar stond ik met zo'n blocd
bevlekt schort voor,
Maar toen monsterde ik op dt / rin Queen
van Tramore

Het ging eerst allemaal goed tot we op dic
gloeiendhete Afrikaanse kust kwamen.
Daar sleurden we toen vijfhonderd van die
sla\en uit hun vaderland weg,
F n voordat wc ze in het ruim stopten, de
den we ze eerst kettingen aan
Achttien duim de man, )ongcns, meer ruim
te kregen ze niet

We hebben in de Spanish Main menig schip
geplunderd en tot /inkcn gebracht,
En we hebben heel wat vrouwen en kinde
ren in het ongeluk gestort.
Want wc kenden geen pardon en verzopen
ledereen,
Onze kapitein zei dat 'doden nooit praten '
F n nu moeten wc naar Newgate, in
boeien.
Voor het plunderen en laten zinken van
schepen
De rechter heeft ons schuldig verklaard en
ter dood veroordeeld,
jongen, neem een goede raad van mi| an en
begin nooit aan piraten)'

'T:\gAMMAL'^mgg
NOORS

o ^^^^^_

POMPLIED

^ ^ o

• (é(' 7k?-w^Aef?/ i lh?^tmZ/d&im^

^-M

Pt«AMiCn«IHBHMB»H

In zijn o o r s p r o n k e l i j k e v o r m is dit een
N o o r s lied, m a a r er zijn o o k Z w e e d s e ,
D e e n s e en D u i t s e versies. D e Z w e e d s e is
in h e t o u d e r w e t s e zeemanstaaltje. D e versie die u hierbij aantreft, heeft refreinen in
vijf v e r s c h i l l e n d e talen! C o u p l e t i e n 2
h e b b e n een refrein in e e n s o o r t D u i t s , 3 is
in het N o o r s - D e e n s , 4 in h e t N o o r s , 5 in
het dialect v a n B e r g e n en 6 in h e t Z w e e d s .

sr

2)A^-^J^mfi/^iV»3tn-Hf-p^

in {v/i-Mk k<m''fie km;

O

O
E E N O U W E BRIK
I. In Purmcrend in Holland, daar lag een ouwe brik,
De romp die was versleten en het tuig dat was verrot.
Refrein; Oberland zum parwand, Oberland zum parwanti!
Naar Drobak met dat varkenskot, zolang het
nog kan!

TiffDMlrak

koyyime ka-n.^- K<:n kompas was er niet en niemand wist de weg,
We stuurden op de gleuf in de ouwe hoed van Per
Svinc.
Refrein: Oberland zum parwand, Oberland zum parwand!
Naar Drobak met dat varkenskot, zolang hetnog kan!
5. De kajuit was ongeverfd, maar het foksel dat was goed.
De kooien waren zelfs geschilderd met wandluizenbloed.
Refrein: Overland en over het water, over land zoals op
•ai,
het water!
iPf nam tn f<k pia kaïmef-i, ika^ tn ka/kkyj i/n^^ éi" hai,
4. We pompten het schip lens maar intussen zakte het glas,
^i)nia /ia^sa7i paa va^d, (^ mi^ Aa4iscni pa^ Aa^fi^
P^n toen we uit de haven vertrokken, keken we met angstige ogen naar
de brassen.
(9a f/ie l^a^d( -^iMm io-fk ^irinep/M l/oAtt/,
Refrein: Geef me mijn rantsoen op het water,
Vier man in de sloep om dat zwijn van een Per
f, /?ƒ na0.1 in/fi-iiC ira.J kirmme-f e/ sijkke M/fia
fa^i/,
aan de wal te zetten.
5. Hn toen we vrij van de wal waren
D^ak ^nnep(-7 yne/r (>1ii&nc(eri^ e-n/af(^e
ntan^dtakim^if,
Dronk Svineper jenever, maar de rest kreeg water.
/ T W fa-npcrmi hix fa^n/, kwf ta^taiirwf ^'^ ca^i!(,
Refrein: Hieuw haar langzaam van de wal, hieuw haar
De B-(^fM<;ke m^g'? snap M^/f W in KO/K.
langzaam van de wal.
Nog even en dan zijn we bij de meisjes van Bergen.
6. O p zondagmorgen werden we uitgepord.
(,, Dei vm ^!indci^sm(ytAa, VJ' Cf&tr pi^viek uk kif v-Mi,
Toen we in het ruim keken, zagen we alleen maar water.
M&rt maoyi in SAo. i f^/kca, kaa i'ij<pfit4-Mek ej^co«k,
Refrein: Ga in 's hemelsnaam koers sturen, zodat we vrij
km t Ik^vam na-M^, hu.? iiekaa/t fan^fSOTtikpM ka,ft(k,
van de wal komen.
We roepen pas hoera, als we in Kopenhagen zijn.
Vi kuMa fm c/ett Aeiciii, nai vt karfft nf'l<krpe-nha.mii.
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mc</ han ^ ^ f ? ^ Zn'/u/s^ok

miE'^BEJSEZEIi^

1 N ü l I S POMPI il D
Voli^ens Padd} Griffiths, de oude Icisc
/eilvaarder van wie ik dit lied heb, weid
het \aak aan de pompen ge/ongen
I k t is een grappig liedje dat heel dukleli]k
\ in Ierse ot toch tenminste \ m 1 i\ eipool
leise atTsomst is en waar\ an ele melodie
mogeli|k afkomstig is \ an een Iers viool
dcunt)e
Op de Western Ocean pakkelschepen had
de tweede stuurman de bijnaam 'Second
gieascr,' en een 'Blackball cheeser' is de
naam van de pet met een slappe kap die de
mannen \ an de uinel|immeis bi| \ ooi
keui dioegen
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^
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^
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The 6W Afa^ wu^ a d^t^k&ti ƒ ^ ^ ,
^eoAH-f hs -Piade mq a ^Luesejoti7k
lie sp&fiiMoi -hme ii/r I/H kis Irunk

3 The (yniej- ma^s name wvj Dtckte ^^ee^ si/
Thedmiiest l^aaa/i ye 'z^ eij-'-7 see^ si/i
Wa^kt/yi kis pion ?ind a U<ckt> Ao^f
AfoA^ ^e shüAks fiav^ kiS inn(y (i/n -^e oümf
kayfkis itruC
'I A Btn-fm /ruck Tim^ '^ecoTtd^eüie^
14^ -Mset^-ft! s/up tfj Xi/weji^ce ikips siA,
TJie Xt/mM pi^cke-h f^ -{zur hor
f/e jumped ew a/yi fie cu/rset/ /^e f^trf
f The frtrsun i^ame fiirm Tennessee n^i
ffe afmtus wtMe a TSfackimffJieese^
fk h<^i/a Adf (^ e^/^zf ptyif
M ^ea<rf f^afs yir^af hisM'^^i^i / / w ƒ ^
(> The €^€^eje^ nrnj ie t^<^ stA
?he k/nc/nr ^ö^/n^ft<s i^iS "^ iffiTf iiA^
Twins piMnp /je/t frt^éfies ni»t-f t^/h (fa^
To hefp fiCA ft-f TD ^tuMptro^ / i ^
f Wef haik liwtc^ owio'^^ •TP'^^ ''1^1
Tri l/ieafi/ ff tTi/nme/i o/n ^ ^ccpne/i
0-w f/ieac/ 9VUJ as •f!n<aA *^ OAIIJ hass
Jn /^e tvecrf nu^ as sa. ff aj ^ofs m/es 'HSS

'^//i? mit:?, hys ^li'd-fhif / ^ ; flmd<j^wm5iS(T km-dn'

JILBEI^INA
SCANDINAVISCH
POMPI I L D

GANGSPII

EN

Dit IS de Zweedse versie van een lied dat
bi) alle Scandinavische 7eelieden even populair was Van oorsprong is het Noors
en volgens Kapitein Sternvall was het de
gewoonte dat de shantyman een Noors
dialect imiteerde
Prof J Glyn Davies beweert dat het etn
Duitse melodie is Het is ook aan de wal
een bekend lied en het werd 7elfs in 1930
nog op de Finse zeilschepen ge/ongen, zi)
het dan ook niet meer als werklied

o

O

\^ j IJ J,i Jiii J ji I J — ^ '
Vei
Ve-f^kaff
^kaff(;ifj
(ma ps
MS eU
d<;kl)p
<;kcDD
idld- -c c / //l/ir?^ - dm^
den

ê

^ - ^ - ij- -^ix ikaffm-Aaskepiuh
9HHi^SSBE

-noMnHm pa

(f) ^ ^ j = ^ > } j) ) j j > i I

fa4^$' Aif- ó~&?~ti'~ m fai ia M- ^a^ /If-

^^^^kf-/jehnimn^m-paf(Mü'Mhi-i(-na

Ui-

^sa

k^ r f pjp > I j y~>i 1
ti- ^^ <;kaffnM-m, ^kcp-peh namn'Tam-Pa fms^

O

O

Veé M fciifa-f, faiid -WAa, a/eédn &sM ona^^oAa,
Ve{ CM ^aféa{hied (rau^sk-^- iii cm wtt'Pu^pcf oAis:
fd^

Ai&n Pa ^haci/e^•rem/fta^tc^ CKI^ a^d-^,
"Ja, litm fAc(4M e^{&r ^cca Trdfrne^i sUi,
'Ja, hem oAa-^^ fa-é ia 2ni4a, j^t, ^cr?i a^a-ési, men idfinAi,
Ja, hirn pa-k^ e^fa: """'
'féa viHM&fi
" ' W
' - "Pu^pa édfts I
icur uA

'cm

if^ai/en,

J)eii di a4ciu«<i, fa/ sa im^a, c/e^ CCA a4apffH, mSfi in ^ a ,
De^ iui frdi/^H

(Ircif^iia

(y-:di midi üAMTikA^^
T)e^ Ó4 "ihuvm
Ve^

cvi ik/uT'^,

de fda- Vuinpci dcms !
d^

cdi Aedd/H

ilicut^yi,

pa pmai-k fa-ét4^^
fa{ sd VïiAa, de^ dt f^'/'is»^, wen

OA "ikMT^tnpa. futc^^te

idfioAa

da-écn - /ot&npci fdus !

ALBERTINA
1. In het noorden wordt een schip gebouwd
Alhertina wordt haar naam,
refrein: Pomp haar lens!
Alhertina zal het wezen, Albertina zonder gevaar
Albertina wordt haar naam. Pomp haar lens!
(De laatste twee regels van ieder couplet worden als refrein door ieder
een meegezongen)
2. En dat schip dat is al geladen
Geladen met Beiers bier en wijn,
Ze is geladen, laat het zo zijn, ze is geladen zonder gevaar.
Ze is geladen met Beiers bier en wijn; Pomp haar lens!
?. Maar
Ja ze
Ja ze
Ja ze
4. Het
Een
Het
Het

op het strand
huilt om haar
huilt, laat het
huilt om haar

staat Ingrid te huilen.
kleine vriend.
zo zijn, ja ze huilt als wi] gaan varen.
kleine vriend; Pomp haar lens!

graf van elke zeeman is al gegraven.
graf in de blauwe golven.
is gegraven, laat het zo zijn, het is gegraven, maar wij gaan varen.
is gegraven in de blauwe golven; Pomp haar lens!

5. En mijn grafschrift dat is al geschreven.
Het is geschreven in het mooiste Latijn,
Het is geschreven, laat het zo zijn, het is geschreven, maar wij gaan
varen.
Het is geschreven in het mooiste Latijn; Pomp haar lens!

^VIAQELHAIS^

PI ATTDF UTS( HF TORI B I T T F R
Dit IS dt Plartckutschc versie van het Engelse gangspillicd 'Rolling Home,' maar
de achtregelige coupletten zi|n twee keer
7o lang als in de oorspr()nkeli)kc shantv
Net als in 'Der Hamborger Veermaster'
en in het Engelse 'Leave Her johnny.
Leave Her,' probeert Jan Maat ons ook
hier weer duideli|k te maken op wat voor
een rotschip hi) toch eigenli|k 7it, wat een
slavenleven hi| heeft en wat voor een
beest de kapitein wel is Elke zeeman kan
kerde over het schip waar hi] op dat mo
ment op 7at en beweerde alti)d dat het
\orige stukken beter was, sterker nog
dat dat het beste schip was dat ooit had
bestaan'

" • • — • ^ " " • ' ^ ^ -
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ff^ST'jjj^

'h 7uf&] eef! wof im m-c^nK^i^

- seti tm K&ppe^
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?ic(- w/fs/ifa^-ef irn
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2>ci-if kee^i
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7id -hm "BMS' sm, V(4-/t-Smi^s i>(&nHHmaf- ^$
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AO. — &(, ^ ^ ' ira/' fe /laf fe^ yiaf- fe'

H^ r?10 •

MA-- 4', ] 4 / ^ - - AÏ, mf' fe-M_ va/- fe-Aa
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Dai a^na &ni (TH^ T)a^j «<« Qcué'
/ T W Joynmaa-^ fiaad fen Vcp d/yistek^,
T)iz4i/H ^cwf ^e Tv^êi^-f
^Ai^-6ytaA5^/f
'D(rf kuMH c/e ke/ifif€^dc<pffi^ •^'%^

%n up de^i fie^f ae^ mffe4^ fync/«a,
^eetrtTnidc/izao f(3'

AT^JMC^

^H ok fe^imiu lip H 73T4/)3 t^ 7]e('c/c/aa
Vol iee de k<fe^é' ^&fi ke^^-f wi mc^

Vayi ic^yian/ de'h^c^ndo^ ^ffv4 ^(r¥tet-

MAGFLHAN
1 Fr was cr cens ecn ouwe bak,
Fen clippcrschip genaamd Magelhan
Overdag was er.geen ti)d cm te brassen.
Dat deden we pas 's avonds met alle hens
(Van elk couplet de vierde rcgtl herhalen)
Het kon overdag waaien 70 h ird het maar
kon.
Maar er werd geen poot naar uitgestoken.
Maar had het eenmaal acht gla/en geslagen,
Dan moesten we de hele rot7ooi doorhalen
Refrein Sing' valle ralle, ralle ralle rala,
rala, n l a '
Sing' valle ralle, ralle ralle rala.
Vallen, vallen, vallera'
2 Dat was nou net wat die Ouwe graag deed
Dan stond 'ie gewoon te dansen van plezier.
Had Jan Maat net 7i)n pi|p aangestoken,
D i n brulde hi| 'Doorhalen, grootmarsvaP'
Dat kon die kerel zo verdomd mooi zeggen,
Hi| |oeg ons heen en weer van val naar val
Dan kon |e rukken, trekken, scheuren,
F n meestal kreeg ]e er geen duim meer uit
5 Fn op de Goede, Heilige Vri|dag,
Kregen we 's middags bruinebonenst imp,
F n een andere keer op ecn (hristcli)ke
feestdag,
Zei die kerel Nee, dat kennen we hier niet
Maar daar had hi| zich toch mooi verre
kend.
De mensen zeiden Dan werken we niet
Toen kromp de wind ook nog \i|f streken,
V^at was die kerel toen toch kwaad

^A]\TDEZEEMAPi

Vanaf de vroegste tijden tot zelfs nog
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog toe was het eten op zeilschepen
bepaald niet om over naar huis te
schrijven. De mensen die op de schepen van de Noormannen en de Bremer
koggen voeren, leefden op gerookt
vlees, zoute vis, hard roggebrood, ranzige boter en kaas, noten, mede en
bier. In het begin van de zeventiende
eeuw was het dieet van een Engelse
matroos niet veel beter. Voor vier
'vleesdagen' kreeg hij een pond
scheepsbcschuit, een gallon bier, twee
pond vlees, met zout, maar inplaats
daarvan kon hij ook een pond spek of
varkensvlees en een pond erwten krijgen. O p de drie 'Banyan days,' de vleesloze dagen, woensdag, donderdag en
vrijdag, kreeg hij een kwart pond
stokvis, een kwart pond boter en dezelfde hoeveelheid kaas.
Driehonderd jaar later was het voedsel
voor de zeeman nog steeds vrijwel
hetzelfde: gezouten rund- of varkensvlees en 'hard tack', scheepsbcschuit,
dat ook onder de veelzeggende naam
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'Liverpoolse
dakpannen'
bekend
stond, maar dat in elk geval vol maden
en torren zat.
De Franse matelots smulden net als hun
Spaanse en Portugese collega's - de
marinero's - van hun hacalhao, gezouten kabeljauw. Het brood dat ze aten,
noemden ze calliorne naar het gelijknamige houten blok!
Waarschijnlijk aten de zeelieden uit de
landen rond de Middellandse Zee beter dan hun collega's uit het noorden.
Dit kwam omdat ze heel handig gebruik wisten te maken van sardines,
ansjovis, uien, macaroni en bonen.
Voor de Duitse matrozen vormden
bonen trouwens ook een zeer belangrijk onderdeel van het menu.
(^p de Britse en Amerikaanse schepen
verzonnen vooral de jongere matrozen
allerlei vreemde gerechten ('manavalins') die hoofdzakelijk werden samengesteld uit stukjes gezouten vlees en
scheepsbcschuit en die de meest merkwaardige namen meekregen, zoals:
'dandyfunk,' 'dogsbody,' 'crackerhash' en 'skillagalee.'

Vlees in blik noemden de Engelse matrozen 'Fanny Adams,' naar een jong
meisje dat in 1867 door een klerk van
een advocatenkantoor, een zekere Frederick Baker, in Hampshire werd vermoord.
In 1874 werd een andere jongedame,
Harriet Lane, door de bezembinder
Henry Wainwright in Whitechapel,
Londen, vermoord.
Hij werd gepakt en in 1875 in Newgate opgehangen. De zevenponds blikken schapevlees die de koopvaardij
destijds aan boord kreeg, werden kort
daarna dan ook Harriet Lane genoemd.
Een beel interessante beschrijving
van een zeeman (die voor alle tijden
opgaat) vinden we in een zeldzaam
boek uit 1631 A Strappado jor the Devil
van Richard Braithwaite: 'The sea cannot roar abroad than hee within, fire
him but with liquor. He is watchful as
a crane in a storme and as secure as a
dormouse in a calme... he can sleepe
as well on a sack of pumice as a pillow
of doune. He can spin up a rope like a
spider and down again like lightning.
The rope is his road and the topmast
his beacon. He hath an invincible stomach, which ostridge-like could wellneare digest iron.'
Door de eeuwen heen heeft de drank
van de zeeman bestaan uit alcohol in
iedere vorm, maar in latere jaren ook
uit koffie en thee. Barnaby Slush {Naval Royal, 1700) zegt dat 'drank de enige lijm is waarmee je het lijf van een
zeeman bij elkaar kunt houden.' De
Latijnse zeelieden hadden hun vino,
maar Jack Tar dronk in de zestiende,
zeventiende en achttiende eeuw de
vreemdste brouwseltjes: Arak, Poor
John, Blackstrap (naar een baai in de
buurt van Gibraltar), Miss Taylor
(Mistela), Pandoodle, Scratch-platter,
Sir Cloudesley (naar een Brits admiraal), Rosalie, Swipes (verdund bier),
Bumbo (rum, suiker, water en nootmuskaat). Flip (bier, sterke drank en
suiker) en uiteraard de grog.

SUPEJSi'UT, 'T:]SJDHAM 'm ^^MAT^
NOORS-ZWl'RDS
GANCJSPILIJKD

O

Dit giingspillied d a t d e heerlijke b r a n dewijn b e z i n g t , k o m t v a n O s k a r J o h a n s s o n , een o u d e z e i l m a k e r uit M a s t h u g g e r
in G o t e n b u r g . Hij zegt d a t h e t een m e n g sel v a n N o o r s en Z w e e d s is e n v r e e m d
g e n o e g n o e m d e hij deze shanty ' O y e z ,
O y e z , ' w a t de kreet v a n de Hngelse d o r p s o m r o e p e r was.
O o k k o m t er ' J o h n n i e s ' in v o o r , d e E n gelse n a a m v o o r m a t r o z e n in h e t algemeen.

kfci^n, En cEcm^

oss Jo^in-Ktes! k(m

k^kmhhkm

hin ossm!%i 4ju-p<!i'?hn-pm kAf-Eas du, En -km scnn

VI^7mk£ikff ^oA^

EH dnam (jh oss John-mes!

O
•!»"^

D R I N K U I T , l'.F.N B O R R l . l . T jH
DE MAN

Fijff i &M pea {iff im/ije mo/n '.
De a ( ^ y / {iff Vir soTn ui l/^.
3, (ï'fa paffi ipe/ef, -mn/ci {j&wl
A/u 0,04 det mede^ -mf^a^s /f^''&?,

1. o , drink eens uit, ccn borrel de man,
Weldra zijn wc vrij van het land
Als je maar stevig doorhieuwt.
Refrein: Een borreltjc voor ons johnnies!
Allen: Luister, luister, luister naar ons,
Wc roepen met zware stem,
I'.cn druppeltje hier en centje
daar,
Hen borreltjc voor ons ]ohnnics!
2. Hofmeester, kom nou eens met de fles
l{n schenk de man een neutje in,
/.oals je weet is het nog ccn heel eind naar
Rio.
;. Zet het spil in zijn werk en hieuw thuis!
Zo gaat het geweldig.
Die olie helpt, zoals je ziet.

ƒ«" fmi V-M{ 041 Ka^ tnndah. h&fn,
£(^j oyTjpa 'iPaken, o,ffe moyn !

/l/u affa ie^ec ';a/ks iki:iff,
'E'/t^{ '.kutn^ faffeA MT^ mni/.
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4. N o g even en dan komt de hotmccster
weer.
Zodra wc het anker thuisgehicuwd hebben.
Dus drukken tegen die handspaken met
z'n allen!
s. Vast hieuwen, jongens en klaar bij de val!
Nu gaan we de zeilen zetten.
Ons trotse schip valt van de wind.

k

"DES SEEMAIS^

myiW^IED

DUITSE FOREBITTER
l'rinklieder zijn in Duitsland niet alleen bij
de zeelieden in gebruik, maar ook aan de
wal. Soldaten, studenten, boeren, enzovoort, stuk voor stuk hebben ze hun eigen drinklied. In dit lied worden zelfs de
stokers niet vergeten, want het spreekt
dat die voor de hete vuren vrij dorstig
werden. Als ze een 'druppie' kregen,
gooiden ze de kolen twee keer zo vlug op
het vuur, hoewel ze in mijn tijd bij hun
werk meestal gortwater dronken.

O

O

tM

(7

ZEEMANS DRINKLIED
1. Een echte zeeman is zeer behendig met het glas.
Vocht blijft immers steeds zijn element.
Een slokje houdt bij ons de moed er in,
De koers naar de kroeg weten we altijd wel.

3. ^nd

cüe v-(t! de^

2. Zo 's nachts op wacht kan het vaak gebeuren,
Dat de noordooster je door merg en been waait.
Dan sneeuwt het en hagelt het striemend,
En kun je alleen met grog de levensgeesten opwekken.

fMe^i i^m f{eiseói<zu^m <,-Mtn,

^lUi dii un a^T TAdrpjfe</n, oimds A-uof »A<cdi fiefd,
J)a^ii icdiipp^ iitdi d</ Mde Mirtdi emmeusa- smne^,

'Und Sc^^tt*!^, finr em }dlds/teUiS widif'fyid

^'e^-f virm

lind dv.H'km md "jon^^, da/] iz/fes ir iJiad^é'.

3. V.n 7A] die voor de vuren in het ketelruim staan.
Worden soms haast gek van de hitte.
Maar zodra je ze een slokje geeft, worden ze weer helder.
En scheppen ze de kolen eens zo snel.
^a^d,

4. En komen we in de haven, dan gaan we aan land.
En kijken waar de dichtstbijzijnde kroeg is.
Daar wil ons anker dan wel houden,
En drmkcn en zingen wc dat het een lieve lust is.
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^F^inSli^lSiSAILO^

l'.NGl'LSh 'STAMP ' N ' G O S O N G '

f \ unrwTJTwm
/*

Hoewel deze shanty tegenwoordig overbekend is, werd hij toch alleen maar gezongen aan boord van schepen met heel
grote bemanningen, zodat ze een val konden grijpen, over de schouders leggen en
dan stampend en zingend weglopen,
terwijl het zeil langzaam en regelmatig
omhoog ging. Het is een van de oudste
Angelsaksische shanties en werd al gezongen aan boord van de C^ost-lndiëvaarders
van Jan Compagnie.
In Incidmts of a Wbailin^ Voyage van Olmstead uit 1839 vmden we dit lied, compleet met muziek. Het wijsje is van een
traditionele Ierse melodie afkomstig.

VERSei

J

"BBÜIBir'

^ 1BÊÊBÊÊB

•

O

O

z. Pué kom ^ ^e é'im^^énm-é, M'

Het was een van de weinige liedjes die aan
boord van de kleinere schepen van de
'King's Navee' gezongen mochten worden.
Op de koopvaardijschepen met hun kleine bemanningen werd het maar heel beperkt gezongen, bi)voorbeeld aan de brassen bij het overstag gaan of bij het hand
over hand hijsen van lichte zeilen. In dit
laatste geval werd alleen het refrein gezongen. Het woord 'early' werd gewoonlijk uitgesproken als 'ear-lye', wat
ook nu nog bij de folksingers gebruikelijk
is.
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Imn

fie^-h

s^M

3

Ke^p ktm i^Me a^'i'mah

I.

TMCC Ivom lA/p l/h a /uonmn '

f.

Tie kim id me {-ttjficuf W ^

i

Pué him i/n -fhe s&uppMS ->vi.-fü a ^c^e-pipe

i^iefi&t,
(mi^me,
^ke 's jpa/id-oAm mide/r.

7. Take kMl, a^' sfiake kom, iMt't^

cni liUn.

a^ 'wnke hi^,

S

Whai'^f

9

?crak ki/yn i^ cnf éif^fie ip/uruh, mf^tppe/t,

•Tve c^r Tinéi a £i^HejUAce skippe/i ?

10, 'Pc/tape éfie kiuA o^ kis c/kesk nnkk n éiaipj -.^^/^ /rtMm,
II. ykai

•'

ikaff ?i/e i/{(? Tinkki a d^io^ken

12. l^uk ki/m i^ kkie km/Mac^'/imrw

io/du/i ?

kik'fke-^e/s iinfc/f.

\

"^ILLV^OY
l'.NGRLS BRAADSPII.
GANGSPILLIED

l'N

(^ok dit deuntje is weer afkomstig van een
volkslied)e dat aan de wal werd gezongen.
Terry, de Engelse verzamelaar van zeemansliedjes, zegt dat de zeemansversie uit
Northumberland afkomstig is, maar ook
in andere delen van Groot-Brittannie kende men veel varianten hierop.
De laatste regels van de meeste walversies
zijn (gewoonlijk als refrein gezongen):

O
L\

^_

^^^o

6 J J ^ J |J J)| | J ^ ^ ^

Because she was a youna^ thrny^.
An lately left her mammy-0!
of:
Because she was too young.
For to leave her mammy.

,^
Tinm

De houtslepers hadden weer een eigen
versie die ze gebruikten bij het stuwen
van hout door de vierkante laadpoorten
die de houtschepen in de voorsteven hadden. Deze heette 'My Bonnie Hieland
Lassie' en was een mengsel van 'Billv
Boy' en de 'Left her Mammv-O' versie.
Dan is er nog een Amerikaanse hillbilly
variant die 'Willie Can She Cook?' heet.
'Billy Boy' was een van de zeer weinige
shanties waarbij soms twee shantymen
werden gebruikt; een die de vraag stelde
en een tweede die antwoordde.

^e

O
z.

li sk Ifit fv k ijeA m/e, Bi^ '8cr^, liifëi^ Bcj ^
/-ife, ifie's fxi -fv Iff Me wtfe as l^e ^J< i'i /t/ /^e /<yn<fe

?he («41 wok a ^{o'

s/i'fA^, (ife, on 'makeaa^i^df^e

''^ke,

•

'?

'^con she make it/n k/K-ik '.Unr, TitMf Ti^, "BiMf Tiiri/ '
§ke cc</n make o/n iMid '.-k^, a/t^e, om 'ic^^^c^ 'mivMes, vr,

5 dm ik sfeep ^ ^ / / </oie ko ^ee, kit^ / % , BL^ % ^
Aye, ihe 'ifeeps (ftu-k c&se ^ loie, t^ke é^r kmk n é é^e éee
'^

6, ^ ^ ikie make K feak^e^ ^iik, T?iM) Tin/, 3c/^ kScn/ ^
f^ke CO/n make a^ak^e4 l>^e( ft4m / W <«<^y iiukh's keaul
h

Wtff ik (V^ ^ y ^ / ^ k^C^^ % , k]iMfBi>y ?
A^o; ik 'fC Tjev^ kek Tne fr, kiri ike's mm?^(mt kiMck ki) kt>(
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"JK^fQVAM "^ESTOVEI^^EISC^E^G

NEDERLANDS GANGSPILLIED
Veel valt er over dit drinklied c q. gangspillied niet te 7eggen Het is erg bekend
en helemaal in de sti)l van het soort volkslied|e waarbi| het laatste, belangrijkste
woord wordt weggelaten en de toehoorder tot de laatste regel mag raden wat dat
moet zijn Ik geloof dat het, net als de
meeste Nederlandse zeemansliedjes, van
Terschelling komt Het verbaast me, de
Nederlandse zeeman kennende, eigenlijk
een beetje dat het hier om wijn gaat,
terwijl hij toch veel liever jenever dronk!

O

^ ^ c ^ IJ. J' J J' J' I r p f f

^ ^ P

P > > > IJ. J'J

kwam ésl o- v^ em ^a

IfTP

%

ae-

atzo/njk^m^^^e

IJ^J>^^^^TT

y\' p r r
(:ro(T^ je-jef

Z Uwi •nrt^üAC^, -fup ?n<j e^e ka^ tTieé nnjyi,
TOM ioAi-fdM -/wM -fii-fu,

Ik
^

Vie kMtne ivns <;cfieef mm ^m^e^en

^

^

^

^

-<^eIk a(nhcle lie^ da-f ?^ -{a/td -h la,
Ik a 0^ de li&ir, dcl'-f dmide^de
3

^/7 h€^ hel mjnlje je^dcmke*t wrd
TiVu ImA ITIU rv/i/t, I-a ra,
Vif 'firaMd wm CA m/J n/f^ Sryra-e^,
Ik riD^jke
hrahf^.^e^,
Ik lad ^ ^een ^^dje WM T ^ fa h,
Ik -ini/ijke hdsye^eé'
Ik lad er jeef^ ^^dje v-^n?^ tfit^/a^e^

rü

i lil

!J'>J>^ J IJ. > J
ovTu -^e ^ir j^cui'He c&ns ckin- ke4i!

O

^ ^tj -hokken •>?uj d^oA mijne nfe/te^ IM{, ƒ Ün /Wc ik idaa/i ^^ die icMWf fa^,
T(c^ ItUi -lu/u tiXM, h H,
TM( fW loM lim, h fa
'^ij l>^ai>^Utt mij 0^ &iie sc4i</u,
Wc/, Aaad ee*ts, -nrn/ik ^ daJ-Zc,
Ik -vtif/ijle 6(rD{saz:^ef,
Ik TM^jke l)-üoh^jef,
Hiud ik ni^ df waa^d:^cjne / « ^ én,
Ik kon CA T/ti/ü kl^>^c^e nid, /«*c r^ én,
Ik inrdjke
(rwhf^^e/
Ik inffSijke
Irüvésf^e^,
llad
ik
nu
i/e
ovnayid
-^ijHedctkUfi
Ik km Cl Trs/n kotide nirl di^en
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o

• il ide TimMd^ijrie tdt^kl&r had
Tu/14 lad^ rctA-( éi:(4d, In éa,
Ik v^/^ijkf

éiHiés^e^e/,

Ik ïnir^jlie

é^éi^eyé',

"^ESAisisGHoarjiisi

O

DUITSF/PLATTDEUTSCHE
FCmFBlTTFR
Ik ben het niet helemaal met mi)n Duitse
vrienden eens over wat nu eigenlijk de
|uistc vertaling 7()u 7i)n van 'Besanschoot
(in ' ' O p Duitse schepen heb ik nooit anders
begrepen of dit zou gewoon 'bezaanschoot' 7i|n. Maar, hoe het ook zi), het
betekende dat er een borrel voor de wacht
werd geschonken, net als het Engelse
'Splice the main brace'' De Noren spraken \ an iin uin ^k;olen de Zweden noemden
het 'de leeuwerik uit de kooi laten' {Slipp
nil I.tnrkin ut cw hitnt)
In Nederland kennen wc ook 'Schoot aan''
'Oorlam' is een uitdrukking die, 7eker bi| de
koopvaardij, nooit werd gebe/igd

f j IJ J IJ ,J y ru
k> ^ ! J ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ I f r
?^ -^V

lirrx^K,

%\ fie^^ M. /l/cd tm m ^ -

i r rip *JI^ J IJ- IJ^JlJ J
(jm, ¥ie- fnd d&n

Moot"i^^^^^^Mawfm'hk

1J J |J J N J[,J"J"y J|J^
'ithm-t, im nfm't- ok oveté, hd d<nm WI^M^^

/ifa/i-

i J ^ r i r rif Ji^ Jir JN ^J
91-

Am Tna-^-kfi a- U i/edan^^mn^Wi^m-ikeel "lie-

( j j i j ^ j i j IJ^pJN J
6J JIJ JU J I J , ^
Wew{kfei."'Be-smsd(Oo{r

ciyn '"

S C H O O T AAN

%n -n^f&f cf&ft^ ee^i-{^e 'TfacJi uf?^e(y^^
fa kaje, 9v^ (Ie li'iiJi tuc^ fieff^

V<^ l^e(^ /^ï^ /^wr /uc/ti
c>^^ntM^d
Pu/t/i up de l4^aJi -hrpn WMH n

Afi/'n

174

OAtrh^ Buddedii-n^e^fi

/^-w,

1 Vele lieve lange jaren, hebben we op zee gevaren.
En nooit hebben we in nood of gevaar de moed verloren,
En hoe het ook stormt en hoe het ook waait, we staan pal.
Maar het mooiste vinden we toch de kreet 'Schoot aan''
(Laatste regel wordt telkens als refrein herhaald)
2 En als het anker wordt gelicht, en Cuxhaven gepasseerd.
En komt dan Helgoland in zicht, dan gaat er niks verkeerd.
En als dan de wacht wordt opgestoken, roept de stuurman
Naar de kooi wie de wacht niet heeft, maar eerst 'Schoot aan''
? Fn in het kanaal bij westenwind, komt er geen eind aan het kruisen.
Dan hoor je niet anders dan 'Alle hens om overstag te gaan''
Fn als dat dan weer is gebeurd, dan komt de kok er aan.
Met een grote fles m zqn hand en roept 'Schoot aan''

^EKQGK
DUITS/PLATTDRUTSCH
GANGSPIL- EN BRAADSPILLIED
D e z e shanty w o r d t g e d o n g e n o p de wi|s
v a n het v r o e g e r zo b e k e n d e lied|e ' I n Berlin, Sagt ' E r . ' Als er aan de vallen g e t r o k ken m o e s t w o r d e n , k w a m de r u k bi) de
w o o r d e n 'Se^t heT H e t is een g r a p p i g
verhaal w a a r i n de k o k w o r d t b e s c h r e v e n
als een m a n die helemaal g e ï s o l e e r d v a n
d e rest v a n d e b e m a n n i n g leeft en die v e r draaid g o e d w e e t dat ze allemaal v a n h e m
afhankelijk zi)n. Hi] v e r d e d i g t zijn k o m b u i s t e g e n i n d r i n g e r s , e v e n t u e e l zelfs m e t
b e h u l p v a n het h a k m e s .
H e t e n i g e z e e m a n s w e r k dat de k o k deed

^# \

^

I I '..' ' I I I I J l I

f "^
—

Thtnk

^

ok

^

^ee^i^,

^

CH

c/(k
Bac^ik
Ai

O p de Nederlandse schepen stond hi) bekend
als Gifmenger, Vetsmelter, Kanehraaier of J^eltfchroeier.

up $'ee,

KSuk^

lteka/nn{

^pee ik
Afc^k

OA^,

ie de^H

'omeakcft

atwd

piemel ffSUmd

• ee^i J)eef
li^

diyi^,

T)a{ ik iiT^a
&L /^^^• mt,
Ft^

mie^

kiyi mi^
j kak ik

Mo,
këief
wzik,

An i^e ?iek

^^,

j, ^ j )

^ - ^

DE KOK

3

was h e t o p v i e r e n v a n d e f o k k e s c h o o t b i | ^mecé-l
o v e r s t a g g a a n , o m d a t die vlak bi) zi|n
k o m b u i s zat. Z o d o e n d e w a s H e i n F o c k s c h o o t d a n o o k zijn b i j n a a m en in het E n gels ' L o r d of t h e F o r e s h e e t . ' V e r d e r
n o e m d e m e n h e m o p d e m e e s t e D u i t s e en
Scandinavische schepen ook nog ' D o e , '
naar het E n g e l s e ' D o c t o r . ' O p de N o o r d e u r o p e s e zeilschepen h a d d e n al zijn bijnam e n wel iets te m a k e n m e t v u i l , v e t of
roet, z o a l s : Smutje, Smuddje,
Smeerdraak.,
Smtitt, Kokkeja^n ( D e e n s ) , Ke^u-lkoniniandant, Kokkesmorja
(Noors).

^

CH

Kaak ik MDihi ^
I^ffryi ie umme^

DuiyAfiij

^

^f^^i he, C&n ^fu5

i > ]> J-

V ^

^

a

I Juchhei, vrolijk
refrein
/^egt
Ik ben kok
Zegt
Drink ook graag
Zegt
Een glas grog
Zegt
Vaar op /ce
Zegt
Al twintig |arcn
Zegt
Heb alti|d
Zegt
Cielukkig gevaren

hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl

Cirauwc erwten
Kook ik maar
Roer ze steeds
Stevig door
Een stuk spek
Tamelijk groot
Smaakt op zee
Werkelijk goed
Braad ik gehakt
Zoals bekend
Spuug ik eerst
In mijn hand
Draai ze dan
Kogelrond
Smaken goed
Zi|n g t / o n d
Maar een deel
Is daarbij
Waarvan ik zeg
Dat is van mi|
Voor mijn moeite
Voor mijn vlijt
Leg ik iets
Opzi]

17.'^

%IM^/UIGESHIP

o

O

E N G E L S L FORKBITTLR
In 1845 werd in Fngeland een wet uitgevaardigd waarin voor de koopvaardi] de
voeding, de straffen en 20 meer werd ge
regeld Lang daarvoor bestond de C oiie
crOleron natuurlijk al die bi) alle noor
deli]ke meevarende landen bekend was
De wet van 1845 werd in 1894 nog eens
uitgebreid en zo werd er onder meer een
anti scheurbuik clausule aan toegevoegd
waarin werd bepaald dat er na tien dagen
op 7ee citroensap aan ieder lid van de be
manning moest worden verstrekt
De Merchant Shipping Act stond hier
door al gauw bekend als de Lime)uice Act
en hier komt de bi)naam Limejuicers voor
Britse matrozen vandaan, waar de Amen
kanen later nog eens Limeys van maakten
Het duurde natuurli)k niet lang of de Brit
SC zeelui kwamen met een forebitter op de
proppen waarin met deze wet de draak
werd gestoken

seas ai

/^^/^j^ tfeff^fiff^liavf^'if

^ndr fe^f 'ue

irvvs, y ^ -Win/fef Tnain ihace, <7Ui' eaie C( mj ve^ fee,,

tim^ 'jik OM hp s'fs, Ms, m'

.uhj^i^koiA

fef fie^kin ƒ^ ji.ee ih^-

yioA'tiJfff s(A^a-miiju'h' fee,

Dm,'>nm

/me ,

O
Z A'^o-n; nrfen jejtni^ a me^cfaAt{ ifup yeYf/iea/r if(/r m/xaes Jie<^6{ 3 Yo wzMi (on yiraftA é^e fviiio(cuf (nd accc^dmj i'i//^e Are
Tkeif ff këfye ofyz/i ^e^ a^ pMk j ^ l^-foi m y&i /?ƒ<?/,
Ju, ((a^s im/w^ af/'faf aft ^ ^ef im^ frnfjiuce -Tzrfai/^
If (A iuoM ^a,i!i^ ct^ffe (rvys yc^pe^S o/n kms &xacf,
J-t{cf tmi /fe /lO^idif fffi^
^ s (On c/af (/mi
/fefac^,
ye/i êmejUAC^ CM itneaa/i, Irtys auff^dmy /o ^c/fpf
Pen nn'A/^irruna id -/fa-f MCU^S 'f i>f accindon 'é
/fffc/
f
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H s z<f w dec4 me U(fftf fpys, Tind ma^u <? C^UASC ^i^ ar
4-n^tu/(K' /o fieoA ^y>^/ i^fff 'sfu(c4 ^a-é-wf ttiay a^r f^f(?9tr,
The Tim-hfi ic eafM e<af-f ^^s a Stt^cf o/n /fe fa^ (i ii:^pf &xacf
fe^&t/^ ^e nfeefa^
ar f^f^>w- aciind<^^ ^ ^e -fee

"DEIi^^LLE^BESTEKpGH
DUITSE

FCmEBITTER

D e i n h o u d v a n dit lied k o m t o n g e v e e r
o v e r e e n m e t die v a n ' D e K o e k ' en de m e lodie is o o k aan de wal b e k e n d o m d a t die
afkomstig is v a n een lied dat v o o r a l bij de
D u i t s e s t u d e n t e n e r g p o p u l a i r is. In de
jaren '20 h e b ik dit vrolijke lied m e e r m a len m e e g e z o n g e n nadat ik het g e l e e r d h a d
van een m a t r o o s die v a n een v a n de D u i t se w a d d e n e i l a n d e n k w a m . Zijn v a d e r w a s
aan het b e g i n v a n deze e e u w g e z a g v o e r d e r g e w e e s t o p een K a a p H o o r n v a a r d e r
v a n Laiesz.
H e t laatste c o u p l e t v e r k o n d i g t de wijdv e r b r e i d e o p v a t t i n g d a t de m e e s t e k o k s
en h o f m e e s t e r s o p z o ' n afgrijselijke manier v a n de v o e d i n g stelen dat ze t e g e n de
tijd d a t ze m e t p e n s i o e n g a a n hele rijen
h u i z e n b e z i t t e n , v e r d i e n d o v e r de r u g g e n
\'an die a r m e , h a l f v e r h o n g e r d e zeelui!

O
i(A

Imn M^ al- E&i' kyk

Kczli,

jd-m-di!

JcJ- - ha - cóxf IM i^udm Topi em meif eUi / ^ ; 4 ,

lcoC-lie<'(ll^ m-

da! '])m'f( siüfi/liJiKm-U'

kHi-

f ^^\^^^^\ \\^\0'\\\

r

H&on

Jciv-Hei-dz!

ddmpi)sdm/^-tAA da

H:A'O--d-'^^,

(|) p p f l p P ^ P p y ^ \ ^
'^af'lia-di!

lcd-(m-dci!

O "
DE ALLERBESTE

i

V/e Tipfe hA/{ 'u/fi i^i^e/! /iM^,
Ic4t ip-üt sre affe Af/ma-;" OMS,
Vai tii lrt< U41S a^^ ?i^ io By'^i^'^.

VAn/m -mAcIlAMnm, e^ 'es ie^n&rt,
Voi kde oAi die Sei-f'pfa'f/'&^if.
?{'cf(' Ttmd es a^ 1^1 e /fW/y^r/^(ff(.
flniA cd (A(e Re<se i/a^tn Irvïf'é'^ac/ié,

!jiJdm-di-

!iei

dik!

O
KOK

I. Ik ben de allerbeste kok,
refrein: Jubheidi! Jubheida!
Als er een pan lek is,
refrein: Jubheidi! Jubheida!
Stop ik die dicht met pruimtabak.
Dan smaakt de soep nog eens zo lekker.
Refrein: Jubheidi! Jubheida!
Icncver is goed voor de cholera!
Jubheidi! Jubheida!
Jubheidi! jubheida!

2. 's Morgens als ik opsta,
Begin ik met koffie te zetten voor de bemanning.
Niet te sterk, want dat is ongezond.
Ze nemen maar een pruim erbij in de mond.
5. De pannen hou ik prima schoon.
Van binnen en van buiten,
Ik spoel ze een keer in de maand uit.
Want dat is bij ons op zee zo de gewoonte.
4. Het eten voor de kapitein.
Is prima en smaakt heerlijk.
Daarom zet ik dan ook, voor ik het serveer.
Het beste voor mezelf weg.
5. Ook voor reuzel kun je goed geld krijgen.
En dat hou ik dus achter.
En is de reis dan weer volbracht.
Dan worden reuzel en spek aan de man gebracht.
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"WHISKpy 70HIS1XY

9, ?(nne &i:e6 7idiilce4f, iime ^kes

m
AMHRIKAANS/RNGRLSE
H A L Y A R D SHANTY

l9/i, ^e maft &kes 7v4tu^,

^ ,

fSe ifuppe^
& kei Mm,

Tke S(uans &ke Mf,

Men moet nooit al te dogmatisch zijn als
het er om gaat welke shanty nu eigenlijk
bij welk werk hoorde. Ik weet van oude
matrozen dat een zogenaamde halyard
shanty op het ene schip aan de kaapstander werd gezongen, terwijl het op een
volgend schip weer net andersom was. Zo
weet ik uit betrouwbare bron en heb ik
ook gelezen dat deze halyard shanty vaak
aan het braadspil werd gezongen.
Een inwoner van het dorpje Aberdovey
in Wales heeft me eens verteld dat dit lied

ln<f 7vf ccifj'f MI Mare,

II. Idh, a fpé cf •>v^is/<£-tp ^
Ayi V fu!ind<f irta lri-//fe ^

eaidi mayfi,
/fie ifd/Prfi/ma/n,

i'i. 14 wdiisl-CMf 9V-UJ a /!-</f^ coft d-ivux aaü<J^,
I'd doH (v Hie Iw/fzrm Oyn' Hn/iyf io-me up,
/3, /ƒ- ?idii<>ko(p 'nn<^ d/uvM cun 'Ic<rud/<,tvim,
I 'd iiMf he/te ft>fs a/n'd(vfAJ^{ i4i

ld eed i^e &aA^es t!w ' W é^m^cdes, -hr
15', 7heAe nncr n didneiMce SKiPD&i trf f^e

o

O

(9i4a ifded fv depi ds scufais ' ff^^

/M/

Mi 'sdaJl,
Tkai éde hedmsmiw coMa/-^ fimjlfnd a/ac4,

(^

If. An ' ei^e/i nffe/i scr f^Mj ioof,
Tkaf c/iew- a<d a/fira m/tee dmes a dew,

\o

/ƒ, ba- wSffonf
f64 uf <Mi'fmvfadcTH^,
An 'dink -f^af $/uppe/! 's k&aêf^ m iirHf,
3. Ipkiskuf up a4t'?irfuikeu i>(<mm,

ook door de bemanning van de plaatselijke reddingboot werd ge/ongen als ze de
boot met behulp van een draagbare kaapstander op de helling trokken.
Vorig jaar nog ontdekte ik tijdens de Tall
Ships' Race dat vierregelige halyard shanties heel goed bruikbaar zijn aan de
handspaken van een braadspil. Maar normaal werd 'Whiskey Johnnie' op vierkantgetuigde zeilschepen aan de val van
de kruismarsels gezongen, in de hoop dat
de smeekbede van de mannen om een
borreltje tot de kapitein die op de kampanje stond, zou doordringen. Het is trouwens onverklaarbaar waarom een liedje
over whiskey eigenlijk zo populair is geworden bij zeelui die helemaal van de rum
doortrokken waren!
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rff i{Ai/y,kr( hm: l'&'cL^krf

M

M. A'ffTir, Lp ye &i^M ar d P/uiCir {o-nrM,
dlAi^d ym^ ifm c/eaA c^ ^'ftü^afiM J^Aemn
21^. lie 'if dope ye4 fviii$iey nxa/if em 'main,
Ah ' ffiM -ika^akiiu y/j Aïnrffd Ifape /diHn,

i. Wlu<,l<Mf lai^edmepoTyi o/'c/ao(,

21 Jtiro mcniMs ' "^m^s fde^f a/u deeid,
An ' i^ dayik&y 's éieak^d' ^ je^ lAd.

O / hda

tZ (dC [iha/naJiu iJ/itnv^ cun'dloAfiM AdoA/l,
Iked nd/mes eure KHtmm (ndn nem Hi^ ' ^ .

/

usk^, lie^ na/me nm^

zt^e.

yökhlMf made mepO/rtm me c/id^es^
Wh.d^ iHoA^me Mis/udnirse

g yHy -m/f au ddtr riiA ayree,
?he pvh Tir^iske^ i^ ke^ fea.

2i lyh, nrhis/teip a f^e &^ o 'nta^,
If a/nmys nruj siyici? éme Ik^a^.
2t ff^mi^f
f fiecord fi^e f^dd Afdn sa^,
Cj k^e (me mc^e p^tdd, dads, f^^ éAda^ f
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^IJQELOOR
QEBRyiKElN.

Zeelieden zijn altijd bijgelovig geweest omdat de aard van hun beroep
dat nu eenmaal meebracht. Het is heel
goed mogelijk dat het geloof in zeemonsters zoals zeeslangen, kraken,
Jenny Hanivers, de Bisschopsvis (die
naast het schip oprees, de bemanning
in het Latijn zegende en ze vervolgens
verslond), sirenen, zeemeerminnen en
zo meer door de Phoenicische zeevaarders (die het eerst de Straat van Gibraltar passeerden) juist werd aangewakkerd om zodoende de lucratieve
tinkust van Cornwall voor zichzelf te
kunnen houden. De namen van bepaalde dieren van welke werd aangenomen dat ze iets met heksen te maken
hadden, zoals de kat, het konijn, de
haas en de geit, werden op zee nooit
gebruikt; men verzon er zelf namen
voor. Als een matroos of een visserman op weg naar zijn schip een zwarte
kat, een priester of een non tegenkwam, ging hij terug naar huis, want
dat voorspelde ongeluk. O p vrijdag
vertrekken was slecht, maar op vrijdag
de dertiende kon natuurlijk helemaal
niet. Dit bijgeloof is afkomstig van
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Goede Vrijdag en de dertien mensen
die bij het Laatste Avondmaal aanzaten.
Toch vertrok Columbus op een vrijdag, bereikte op een vrijdag Amerika
en kwam ook op een vrijdag weer
thuis.
Russische Finnen werden als uitstekende 'windfluiters' beschouwd, mensen die door te fluiten konden zorgen
dat er wind kwam, en in Zweden geloofden de zeelieden dat een zekere
koning Eric Windpet (Eric VI) die in
de tiende eeuw leefde, de wind kon
beïnvloeden door zijn steek in de gewenste richting te draaien. In de oudheid hing men een dode ijsvogel op,
waarna zijn snavel de richting aan
moest geven van waaruit men wind
kon verwachten. O p de latere zeilvaart
gebruikte men hier een gedroogde
vliegende vis voor.
Het tegenwoordige salueren naar het
achterschip stamt uit de tijd van de
ontdekkingsreizigers uit de landen
rond de Middellandse Zee, die een
Mariabeeld op het achterschip hadden
staan waar de bemanning een knieval

naar maakte.
De Engelsen noemen de kampanje
nog altijd de 'poop', wat afkomstig is
van het Latijnse woord pup/s, pop, naar
dit Mariabeeld uit vroeger dagen.
Het internationale gebruik van het dopen van zeelui die voor het eerst de
linie, de equator, passeren, is waarschijnlijk afkomstig van de eerbetonen
die men vroeger aan de goden van de
verschillende kapen in de Middellandse Zee bracht.
Ook is er een tijd geweest dat een
Moorse kluizenaar aan de Afrikaanse
kant van de Straat van Gibraltar plengoffers van passerende schepen eiste.
Ter hoogte van de Burlings (Portugal)
en bij het passeren van de keerkringen
probeerden de vroege Latijnse zeevaarders de zeemonsters met bepaalde
rituelen te behagen.
Dat Neptunus op de evenaar aan
boord van een schip komt, vinden we
voor het eerst in het Journaal van William Richardson in 1791. Het hele ritueel met scheren, dopen en ontgroenen stierf tegen het eind van de vorige
eeuw op de zeilschepen uit.
Het is moeilijk te zeggen wanneer of
waar het Pidgin Engels eigenlijk werd
uitgevonden (als we dat tenminste zo
mogen noemen), maar geperfectioneerd werd het in elk geval op de
Black Islands van Melanesië. Een aantal voorbeelden:
'Whitey man him fighten hands b'long
him, box him sing out plenty,' betekent 'een man die piano speelt.'
'Big fish kai-kai along you flenty' is 'je
wordt door een haai opgegeten.' En:
'One-legged white-fella Mary' is een
blanke vrouw, wat enigszins begrijpelijker wordt als we bedenken dat
zo'n honderd jaar geleden de blanke
vrouwen rokken tot op de enkels
droegen. De inlanders dachten dat die
vrouwen maar één been hadden.
Tenslotte nog een modern stukje pidgin: 'Basket blonga teetee, blonga
one-legged white-fella Mary,' wat vertaald betekent 'een beha van een blank
meisje.'

È
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'T^E'^OFFISUISG
DUITSE/PLATTDEUTSCHE
HALYARD SHANTY
D i t lied h e b ik in d e jaren t w i n t i g v a n
een H a m b u r g s c m a t r o o s g e l e e r d . O p d e
D u i t s e zeilschepen w a s h e t e r g p o p u l a i r .
H e t lied heeft iets v a n Faiisl.
H e t gaat de s c h i p p e r v a n d e HoJJnimg die
een reis v a n H a m b u r g naar V a l p a r a i s o
heeft g e m a a k t , allemaal niet v l u g g e n o e g .
Als o p d e thuisreis p l o t s e l i n g d e duivel
aan b o o r d k l a u t e r t , grijpt hij zijn k a n s . . .
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^^W^ TM^-Md 9v^as, Jd--mt
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f ^ ^ 1 j rr Ir
Vaf-- pd.~ y2m,l9/!'é
'S'e hayi^ •io'ne a-<n(e -k^ kcs-Z^e %-<i(/fif,

Diyi kee/iv de Vi^wférvt^

i^e T^eeMM^ /c/a-^'^,

'i-, "Wefin mi Ui i4?c/f Dccj yu)'n //ti^a/dn
'Deew k/iuj^

miefi (Feef, iir rm^

'). De Voft feep >tMifj/e<^ -ifiYe^
Pen fia/i/r de V uw f de Ski^ietfi
i.

'ïüi ai if nu keme^

/yunait,

/,

de V^pff

3. F,n toen die Ouwe stond te vloeken en te schelden.
Kwam de Duivel over de railing geklauterd.

'Séff,
deS'ee^!"

{v Ayike/t In' f ape ^ / . Vaé<^.
de -WM vi^ f/!nd^a^^

i4f küM de^ 1)uvediie4i
/ff, 'dn ai de Ay''^
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5^,

T'-wd^
mdv^dvK-f:

n^ mMi-f a^n'ne 'yy/u/nd,

(Fuus/ de Tddvei^ md, diae

5. Die pot liep op den duur wel negentien mijl.
Want de Duivel had de skysels bijgezet.

7. Toen zei die (^uwe: '|aja, rustig aan.
Wc gooien hem ten anker bij Kaap St. Patrick.'

9jf^(f,

> '?/a4{

4. 'Als jij nou zorgt dat je me in tien dagen naar Het
Kanaal brengt.
Krijg jij mijn ziel, zowaar als je stinkt.'

6. I{n toen ze tenslotte in Het Kanaal kwamen.
Toen zei de Duivel: ' K o m hier met je ziel.'

"

l/e feep op de 73i((yk, 5 ^ # dei-i An/cM ^
9. De (de Tt'mhi'ma/nn koM j/io-k

1. Oh! De I lolfn/iiiii was honileril dagen oiulerweg,
refrein; T o me way hay ho, howday!
Ze zeilde van Hamburg naar Valparaiso,
refrein: Oh, a long time ago!

Mdj-/,

?, Vti/i iejoé de l9i^,"Mt<M^(di ma4i /iec{^
'}fi jicfJ

o

2. Ze zeilde goed en ze zeilde hard.
Ze had zulk ccn goede en kostbare vracht.

Ime^ff.

"A'u /iM md

"•

ai (dd i-^nks^'.

i/n 'm Ka^af-fs

Va/l ieaa-ê de Vdz-^f,

O

fim^ ivme a - f<r!

(p7tne/}ieljumd.

8. De Duivel was helemaal wild van plezier.
Hij liep op de bak en liet zelf het anker vallen.
9. Maar de oude timmerman had nog veel meer lol.
Want die had de Duivel zijn staart aan het anker
vastgemaakt.
10. I'n toen het anker nu dus viel.
Viel de Duivel mee, die smerige hond.

miE'T^LYIJSG
"DUTGHMAlSi

O

?
ENGELSE FOREBITTER
De legende van 'De Vliegende Hollander'
is niet alleen door zeelieden levend gehouden. De romanschrijver Marryat heeft
ons zijn versie van dit spookschip gegeven en verder kennen we uiteraard de wereldberoemde opera van Wagner, Der
Filerende Hollander.
De simpele zeemanslegende is als volgt.
Kapitein Van der Decken (of Van Straaten) probeert met zijn schip Kaap de Goede Hoop te ronden, maar heeft met tegenwind te kampen.
Vertwijfeld zweert hij dat 'noch Goil,
noch de Duivel me er van kunnen weerhouden deze Kaap der Stormen te ronden!'
Dan klinkt er een donderende stem boven
het geraas van de storm uit: 'Ik ben machtiger dan Gij. Het zal u niet helpen als ge me
tart. Omdat ge me hebt getart, zult ge voor
eeuwig over deze zee zwerven, alleen met
uw kajuitsjongen. Hij zal u verzorgen, maar
niet als mens, nee, als demon. Het voedsel
dat hij u brengt zal oneetbaar zijn. Vanaf dit
moment zult ge tot in der eeuwigheid verder
zeilen! Ik heb gesproken!'
Onmiddellijk zijn zowel zijn passagiers als
zijnbcmannmgverdwenenen VanderDeckenblijftalleenmetzijndcmonischekajuitsjongen op de kampanje achter. I x n groot
aantal zeelieden hebben daarna verklaard
het spookschip te hebben gezien, altijd met
de kop in de wind. Men zegt dat Van der
Decken altijd probeert een zeeman over te
halen een brief aan zijn vrouw te posten,
maar wie dat aanneemt, sterft een wisse
dood. Zodra hij in de buurt is, begint het
vreselijk te stormen en als hij heel dichtbij
komt, bederft het drinkwater ook nog.
Er zijn echter nog meer spookschepen op
de wereld. Voor de Duitse kust wordt
Falkenburg vaak waargenomen, een edelman aan boord van een spookschip met
masten die vlammen uitstralen. En op de
("hilccnse kust verschijnt de Cateiiche
vaak, het galjoen van de Caleutes. Vooral
op Oudejaarsavond kan men dit buitengewoon kwaadaardige spookschip daar in
de buurt verwachten.

juH m</em(5- eöjöë~^fie a.

i^ In lé

o!a-dfe, ffi, f^e •}i/i(mm^eL(^lid-^ sfe^, Mdpeace-i^f-

>J>

fieacej

'M' saAfda'f<m'^-/ie /

^

\;> /

O

M t^ /ie /lat/ ieefi soTne 'iudc^e^ ^^W^É^ 9iea^'!^
//( fovked a/i(fti^i/ ^e fio^-^tm a^Z/^&ie iraim irwi fee,
We iO/w ^e Fdfi/na Vu-M m/ut come ^ini/^ednj i?'e4 ^es^as,
3. "Take i^ ye^/^'^'oa^imsI"<rM
-nrafz/tfuf cof-én/c^ cued,
"to yttuo/n' ifem 'i/up's cmnpa/ny, üAecré/^cufc/o^/i /U'/t/e '
The Inffrws oieT/ec/ h/a/'w/h ^-v-sunr, aff/:'^^^ c/o//! apneoA.
The nnndspynnas iw a fiu/iMca^e MiTH/- ya^id&ic/ec^&n'i neaA,
^, hk icufs A ^ meff /7 e ao^s TÏÏV ft^^'c/i, /z> ma/ik hi's faai^ ^A^-f,
dhid f('j/rhïin^ fi'/ie -^e Vt^c-^l^(W 's d&ïM, --mffii^rrnfoass tm^/^'i/y/it,
yTyid cüifzi^ '^^ps /^^ ikuMe^ irê ^e ^e&^e,
Thai iMc/s {^e PI^I/H ''Pi^-ftdi^a^ M^-u^ o'e^i f^e ieaS.
S, h^im- yntn</in ^ fk^ó^e^deid&n ,JTH fMA/ffea
fm (/<;/tnn,
The t»^ea*is Aou-nt/ /^e d/Hmj "^ape •iTtafff^T^/s i^>z%ƒ / s ^ i ^
The VMm d/M ih'af, afinr/ ffie ^Ofe- euadT a^ ' d/u/,
Ih Trtuet he h(e£ his (m^ h keep, fi^ enfcuyn^ laffe Ba^,
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3[IAHgIEDdV^<3^EI^AID

KNGKLSI'. I'ORF.BITTRR
Zeemeerminnen (mermaids, merry-maids
of fairmaids) ?i]n smds onheuglijke ti)den
door oude zeelieden altijd doodserieus genomen. "Meermannen werden echter door
de oude zeevaarders veel eerder genoemd
dan meerminnen.
Het IS mogelijk dat de Noormannen die
Eskimo's in kajaks zagen hier debet aan
zi)n. Ook heeft men doe jongs en zeekoeien mogelijk voor zeemeerminnen
aangezien. Men zegt dat Columbus ook
meende dat hij meerminnen zag, maar later tot de conclusie kwam dat het zeekocicn waren.

on ^a/'sl)'/!^ Wiu/n,

Ue Ma

MO^Ui^-('i

^J^lf^^
'd'kecuth

(J)U ^ -i^i; Ir r ^ ^ ^ r P F
A

Thé ke fuui ^e(^n-e^

socmpm-s^ (mo(ke

iMiit<rf'P'--i.'-.^JJI«BBi«W»^^B|W*JlJ|'--gtgJ!
•JE|Wi»

"hriippclfumo^ -h

S&d.

Oft-TH^! Twr ^^^^€^i

(})' ^> p ^ r n

fcMtj-c^ Ru/e l^/nfMake a

t W - - am'-'bix, ^ ' öne ^

De meeste verhalen over, en het sterkste
geloof in zeemeerminnen vinden we o p
de westkust van Ierland, de Schotse eilanden, de kust van Cornwall, oncier de
Scandinavische /eelieden en bi) de visserlui van de Shetland I'.ilanden. In Zennor,
Cornwall, vinden we in een kerk een stoel
waarin een meermin is uitgesneden, compleet met kam en spiegel. Men zegt dat ze
een visscrman, een zekere Matthew Trevella de oceaan heeft ingelokt en daar met
hem IS getrouwd. Dit sni)werk is bedoeld
als een waarschuwing aan de plaatselijke
jeugd om zich verre te houden van de listen en lagen van deze schepsels.
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h^^

"^uMmke

J^
kis kn&/!

O
Z

' r-TvKs (TH i^e dap yf-ffa^iic mid^f ^e ea.M^^/i af f^if^cs,
The ij(n^Mf fcurm&t^^07/itirtraAd a4iii>r^ é^e'>ha/iksa/Md :>v^a fes,
fk d(Siippea4ed so acMc^^, l^ea-df^na dcmrn Ttfg^-f (tf,
And he ot^i^-/inf{ff/<,/^-f, &^e a ^AM^ O '&'a/-{, -k Me ért^fizrm

3

^ S^p^i^e/ a / ^ / /f fidfff him, Oi^ if^cmaj-f fy see kiS Cff^pie,
wh&n up -fv -f^e {np, he (ci/me -mH a shti^k, an/iMdi^a
vmaso i^cwne,
'My i(upma-ks a^d my meism^^es, ^, dtTtKré w^^jjvi me,
fo^ I'M moA^ied /r> a meyimMda{ é^e ^ir^foTn of /^e de^, -ftS^e sea "

o

dBE "DEAD "^OI^E
ENGELSE CEREMONIËLE
SHANTY
De ceremonie die bekend stond als
'Paying off the Dead Horse,' htt 'Dooie
paard afmonsteren,' was in de nadagen
van de 7eildagtn vrijwel uitgestorven,
terwi|l het in de dagen van de clippers en
de Australische emigrantenschepen nog
een spectaculair gebeuren was De eerste
maand gage die de zeeman als 'noot'
kreeg, kwam onveranderli|k in handen
van de een of andere ongure ronselaar,
zogenaamd als kostgeld en als betaling
voor een vodderige uitrusting, maar in
werkelijkheid was het voor drank en zie
ke snollen
Hoe dan ook, de eerste maand beschouw
de de zeeman terecht als verloren en

f9^ a

An'n^

2

S'ej /
?e/^ I

3

T(yi (me f(nia Moi^fh /Aatfe /i/yn hoAd
f(M OTie f (ma m(rnffi I yi(rt/e him h(kA(^

$a4j ^tr/
^

O

P(;t^

(/f(d '^(Mi C(:!me Ad - c^a

éj]

/In'wi'

i^

m

ftiype';er A pom

m
'"

^

O

(Pf Ma^ ye^ cnse -mffdce
<9f Ma^ 1^M cyrse 9mff de

^

Tiiii n(mr ije^ m(m-f^is vp of Ti^ff
'^(^up yea swine «^^ favk ^ tinyik

s

^ifup -u £4 Sm me (MI (W/?/W«^i?^
9Pkife Tuf foifs (m a^ ya^ks ue t ^

é

Ut's as (dead (^s * ^cufi^ /^e fii^px/rarrw ^rW
Hf Ttrini { cime « m^cH i^s Ho wo^e

f

We ff vse f^e h(MA ipfftis fwffB sewtwr sa^/s
ye ff Mse Me fiod^ (rf kis hif fr sen^ (K</t S(Mfs

/

ye ff ft&t'^f fiiin up fv MemoAn ^Jl^l/(Uw
We ff li(nd hm up h ^e Mam y(Midayiym

^ AM dAi?p kim (d(mm io Me depffis of Me sea
An di(p) kim do?!Jn fv Me in>ffv7fi c^ Me sea
10 ye ff iimk Mm doTim wx^ m fona fcma /K^
yke4e Me ikoAks ff fia-M kis froffirm am fi^e
dmif hü/i/€ kiS Sfuf

werkte hi|, zoals hl) htt zelf uitdrukte
'voor een dood paard ' De tweede maand
begon hl) pas voor 'echt geld' te werken
Om dat te vieren, werd er op de avond
voordat die tweede maand begon, tussen
zes en acht uur (op de 'second dog
watch') een hele ceremonie gehouden
1 r werd een paard van zeildoek gemaakt,
opgevuld met zaagsel, met een staart en
manen van uitgeplozen touw en verzwaard met stenen, waarna het geheel onder htt zingen van deze shanty aan de ra
werd opgehesen Nog vroeger werd er
een complete processie over dek gehou
den waarbi) het paard op het afuit van een
kanon werd meegevoerd Voor dt kam
pin)e wachtte de kapitein dt optothl op en
schonk de man een glas rum / o d r a htt
paard bi) de ra was, werd er een blauw
licht afgestoken en op hetzelfde moment
sneed een matroos de li)n door waarop
het 'paard' in de 'ploemp' viel Dit was
een van de zeer weinige werkliedjcs die
bi) een ceremonie werd gezongen, wat
met wegneemt dat htt tijdens de reis ook
als halyard shanty werd gebruikt
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SAMOA SO]\G
AFSCHEIDSLIRD IN SAMOAPI DC', IN
Dit soort afscheidsliederen kon men vroeger in heel Polynesië horen als er een
schip vertrok, onverschillig of dat nu een
groot zeilschip, een schoener of een
stoomschip was en het werd door iedereen, zowel door de blanken als door de
plaatselijke bevolking meegezongen. Het
is in het gemengde taaltje dat men SamoaPidgin noemt. Het woord 'pidgin' is een
verbastering door de inlanders van 'business.' Het wordt aan de naam van een andere taal gekoppeld, dus Pidgin-Rngels,
Pidgin-Duits enzovoort en is de naam
voor de handelstaal die van de Chinese
kust tot de Paaseilanden werd gebruikt
tussen de inlandse bevolking en de blanke
kooplieden en zeelui.

I' \ jTf j"- J* rp

fp^^^lr r ir ir

^^\^h

'•^-'~^p>|,;)j>J.lJ> l
O
Z, f-a-O. ^ima ^ i f ,

De Samoa- of Schipperseilanden waren
jarenlang een Duitse kolonie en Apia, de
hoofdstad, was dan ook een belangrijke
haven voor de Duitse zeil- en stoomschepen. De Duitse zeelieden die op de Zuidzee voeren, kenden dit lied geheel of gedeeltelijk en vaak werd het refrein in het
Duits gezongen als:
0/j, nh H'erdi' dub ni I'trsessen,
Samoa rerni-ssi- icb me. (tweemaal)
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O
/'''«< é ^ ^ -uma.,

^ai / W a^, ff- é'a4< fna. -éusa, / w o fe iu&i iaaa.,

jqi^KpSTE]^^
PIDGIN P N G M . S - Z W M DS
H A A L L I h D , een zeemanslied van de
Ghinese kust
Aan het eind van de negentiende eeuw
was dit lied buitengewoon populair bi| de
Scandinaviers die op de Chinese kust voeren Veel woorden waarvan westerlingen
dachten dat het Chinees was, waren in
werkeli|kheid afkomstig van de Portugese
en Spaanse kooplieden en missionarissen
uit dt vi|ftiende en zestiende eeuw

o

O

f'?

^^^^^^^n

T/im ^a^'én it^Md- ca-T^ln

^^m^
ê('- atr The

^a-Konja. / ^ -

I j. j) ]. j>

Snl-^SO/nd

^a- ('f<r?s ^

t^' y J)J) j ^ ^ J . lj;i>J?j!|j
nm <•

\h

^* ^
Al/l

-^ i \y > Jl i IJ

(^

ai^-é

c-j^cm

O

Zo IS het woord '|onk' afkomstig \ a n het
Portugese /utico, 'mandarijn', een plaatseli|ke rechter, komt van het Spaanse wnndar, geven, 'compradore,' van comprar^
kopen en 'pagode' is een verkeerde spelling van het Sanskriet, daepha
Veel pidginwoorden zoals 'bobbery',
kletspraat (van het Spaanse hohoria), 'cando' en 'maskie' (okay) hoort men ook tegenwoordig nog in het Verre Oosten

yt^ HO -a 6/a me kee
ymi ncr Ifffima -fa- me

sm-i.

Hrmd'J^'

^

kcmj,

O

, i

"MEIlSJVADEIiyOS 'E:IISJT)UTGHMAIS^
F O R F B I T T E R IN
PIDCTN HOI 1 ANDS
De matroos van de oude zeilvaart was gek
op 'vreemde tale,' maar als hi) probeerde
om ze ook werkeli|k te spreken, kwam er
over het algemeen niet veel van terecht
Dit lied IS een poging om Hollands, of
eigenli)k Duits te spreken en het effect is
bepaald grappig Met een 'Dutchman' be
doelde de zeeman ieder lid van het Ger
maanse ras, behalve een Hollander Die
noemde hi| 'Holland Dutch '
'Squarehead' was de verzamelnaam voor
alle Duitsers, Scandinaviers en zeelieden
uit de I age 1 anden

yHe(^ vu- d(A ws fm J)ifhfi 'mm,Md mm

ytuir-

'laAr--

jtw' j

^ Me<*i m d&ii/ds oiM P^m ynm, %cl nwm miif'h^

(^ P p I (> P P p I . s ^ ^ f e l J_LJ 1
imcm J/'Hii-im,nfi mem ifCW, ijmr

O

IJ eff v( ^ /mir ufcm^deyr sïeepfes
%^y -K ff iPtf difnnt cm ^e pe-<''pfes

Vei^ a ff c/urn ^ tipa^ (ff deepfe
Unei de2^ fcufo^ (^cr aff /^e petmfes
f

(9^ T^Cft Iirvs ei^ iodfn
yeff 'H -hink up n/fafi^ Tir^/^ke^p,
^nff( i-é makes -MS feetdo/mn
^nhf

6

Vf d d coff c(e Incyv-d^ h(ruses^
%*'(/ ^y k^-ftfiufn up (^e fitmje^s,
^of Iff caécfiu^M ci^i&! fin<ses

?

f e c^nse aff ^ i ^ ^
^(u<fem6
%^<;( Iff c^aie em ?<^^ '2^ ffase
f^,
'Und -H c^fi^ ^fn -k^iüf t^ kees e^
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^aynr'

O

SAMPAT^gi^L
F O R E B I T T E R IN
PlDCilN F.NGELS

K

Dit lied werd zowel door de Scandinavische als door de Duitse 7eelieden van de
Chinese kust gezongen en is in Pidgin
Engels.
Waarschi|nli|k stamt het uit de ti|d van de
theeclippers, toen de Canton Rivier en de
havens langs de kust zoals Golden Pagoda Anchorage en Foochow-fu t)okkevol
lagen met schepen die de kostbare cha
(thee) kwamen laden.

O

'me im-Som,

O

^tmr
3 ff!rmfs(^e hai/€ air/^p/da^c^n,
A(c ia4^vy, wf coAi p'ff^
T^A^/n^ me Mas-fm cfiic/tM^
^ki c/a, wêe<f ^^f
F.r waren meer vormen van piclgin,
maar de meest verbreide was toch PidginEngels. In die ti)d werd er door de mensen van de clippers en de Chinese matrozen in Japan een soort pidgin gesproken
dat men het Yokohama dialect noemde.
Het bevatte echte Japanse woorden, had
geen grammatica en de woorden werden
onderling verbonden door korte woorden uit andere talen.
De Chinese woorden in dit lied)e 7i|n in
het dialect van (banton. Ze betekenen ongeveer het volgende:

^

f

^uppoie he ê<kee ^OAH ifiA<,
/t aff /^e icmte ca^ dr^
^^t>p dep meJ^M /ji/m,
iDi^'/rt^ Vci-ihftf ZfU
l^cfu Jiff- èkee '^ti^a

j0ft,

Jfe ê(^-fie ^-//le pipe,
fp ^iT imo/ue 'o/icma ^ ^ ^

Chu kiang, de Parel Rivier bi| Canton
Lao-yeh, gezagvoerder, heer, meneer
l\ia-l^ia,
bloemenmeis)e,
zangeresje,
prostituee
Cbi-da^ een kip
Sam-shu, ri)St of bonenwi|n
Yan^^-yen, opium
Shunii-yen, een sigaret.
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(voor Siciliaanse liedjes)
De heer Kees Hos, Assendelft, Holland, en de heer Koen Suyk, Vereniging van Nederlandse Kaap Hoorn Vaarders
(voor Nederlandse liedjes en shanties)
Comdt. Le Maitre, Antwerpen
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A L L E H K N S : verbastering van het P>ngelse 'All hands', iedereen, allemaal 'All
hands on deck,' wil dus zeggen dat iedereen, inclusief de vri|e wacht erbi| moet komen om een bepaald karwei te klaren.
A R M S T R O N G ' S P A T h N T ; spottende
naam voor zwaar werk dat met spierkracht
moet gebeuren. 'Ellebogenstoom' neggen
wc in het Nederlands.
B L U E N O S E : de naam die de zeelieden
aan Canadezen in het algemeen gaven,
maar waarmee toch meestal een schip of de
zeelieden van Nova Scotia werden bedoeld.
B O E K A N I E R : naam voor Wcst-lndische
zeerovers, in de 17e eeuw ontstaan. Afgeleid van boman, de plaats waar deze Fransen
die oorspronkeli|k )agers waren het vlees
zoutten en droogden.
BLOK- datgene wat men aan de wal gewoonli|k een katrol noemt. Blokken zi)n er
in grote verscheidenheid, maar een van de
aanduidingen is het aantal schijven van het
blok, zoals een 2-, een 5- of een 4-schijfsblok.
BRAADSPIL: antiek ankerspil dat door
middel van handspaken met een op en neer
gaande, pompende beweging werd gedraaid.
BRAMSEL: bramzeil.
D O G W A T C H : Engelse naam voor de
wacht van 16 tot 20 uur, die wi| de Platvoetwacht noemen (/ie ook Wacht) Onze Hondewacht is van o tot 4 uur 's morgens. De ' D o g watch' was in tweeen gedeeld: de 'first dog watch' van 16 tot 18
uur en de 'second dog watch' van 18 tot 20
uur.

F O K S E L : bemanningsverblijf, logies. Afkomstig van het Engelse Fo'c'sle dat weer
een verbastering is van forecastle, het voor
schip, de hak.
F O R E B I T T F R : shanty die een zeeman in
zi)n vri|c uren zong De naam komt van de
jorehitls, een stel i|zeren bolders op het bakdek die zich bi) mooi weer uitstekend leenden om op te zitten zingen
G A N G S P I L : zie K A A P S T A N D E R .
G I S : gisbestek, gegist bestek. Vermoedelijke positie van het schip, afgeleid uit
een vorig (waar) bestek aan de hand van de
gestuurde koers en de afgelegde afstand.
Bi) het berekenen van een zons- of stersbestek gaat men van deze gis uit. Het verschil tussen de gegiste en de ware (bekomen) positie noemt men de misgissing.
Goed gissen is een kunst op zich. Hoe beter men de invloed van de wind en de
stroom weet te schatten hoe zuiverder de
gis zal (blijken te) zi|n

heeft gekregen. In oorlogstijd tracht hij in
eigen beheer vijandelijke schepen buit te
maken. In feite was het dus niets anders
dan een poging de bestaande vloot uit te
breiden.
L I N I E : equator, evenaar.
LOPF^ND TLIIG: lopend want, tuigage
die over blokken en door schootgaten
loopt en dus beweegbaar is, in tegenstelling tot het staand want.
L O E F : loefzijde, die zijde waar de wind op
staat. Wordt ook wel de hoie kant genoemd
omdat het schip door de wind een helling
krijgt en de loefkant dus hoger ligt dan de

l^.
M A R L S P I J K E R : marlpriem ot splitshoorn. IJzeren priem die men bij het splitsen van touwwerk en staaldraad gebruikt.
Bij zwaar touwwerk zoals trossen wordt
meestal een hardhouten fit gebruikt.
MARSFT.: marszeil.

G R O G : met water aangelengde rum.
H A L Y A R D : val. Het touw (of de staaldraad) waarmee het zeil wordt gehesen.

M E D E : mee, uit gegiste honing bereide
drank die al voor het bier bekend was.

K A A P DER S T O R M E N : oude naam
voor Kaap de Goede Hoop. In i486 ont
dekt door de Portugees Bartolomeu Dias
die haar Cabo Tormcntoso doopte Koning
Joao II veranderde de naam in C^abo de
Boa F!,speranca, de Goede Hoop dat Indie
nu spoedig bereikt zou worden.

MONSTERF^N: aanmonsteren; algemene
benaming voor het dienstnemen aan boord
van een schip, maar in het bijzonder het
tekenen van de monsterrol, waarbij het bemanningslid zich verbindt een of meer reizen mee te maken. De monsterrol wordt
nog steeds gebruikt en wordt opgemaakt
door en getekend ten overstaan van de
Ambtenaar van Aanmonstering.

K A A P S T A N D E R : verticale windas die
vroeger met handspaken of windbomcn
werd gedraaid. Men liep er omheen, de
handspaken voor zich uit duwend; van
daar de naam gangspil

N l ' L S O N ' S B L O O D : synoniem voor
rum. Zie voor de gruwelijke bijzonderheden 'Flash Gals of the T o w n ' pag. 78.

D O N K E Y ' S B R E A K F A S T : letterlijk:
'Ezelontbi|t'. De strozak die Jan de Zeeman als slaapplaats diende en die tot vlak
voor de Tweede Wereldoorlog in gebruik
bleef. Iedereen moest zi|n eigen stro/ak
meenemen.

K A R V E E L : benaming voor schepen uit
de 15e eeuw die gladboordig, d.w.z. niet
overnaads
waren
gebouwd.
Deze
bouwwijze was uit Zuid-Europa afkomstig waar men een dergelijk schip een 'caravela' noemde. Toen de schepen groter
werden, was de traditionele overnaadse
bouwwijze niet langer uitvoerbaar.

D R O S S E N : desserteren; er in een haven
vandoor gaan en niet terug aan boord komen.

KAPF.R: iemand (ook wel het schip) die
met toestemming van de regering de kaapvaart uitoefent en hiervoor een kaperbrief

N O O T : voorschot van een maand gage
dat de zeeman kreeg als hij de monsterrol
had getekend Het zal duidelijk zijn dat hi|
geen geld in handen kreeg, maar een briefje, een 'advance note,' die pas inwisselbaar
was als hl) ook werkelijk met het schip was
vertrokken, maar krediet kon hl) tegen inlevering van zijn 'noot' natuurlijk wel krijgen. Voor de Tweede Wereldoorlog kenden we ook in Nederland de noot nog
steeds, maar deze werd contant uitbetaald
en bestond meestal uit een halve maandgage of minder.
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O C T A N T : evenals de Jacobsstaf, Daviskwadrant en zecastrolabium een hoekmeelinslrtimenl om de 'hoogte' van een hemellichaam te meten, d.w.z. de hoek die dit lichaam gezien vanuit de waarnemer met de
horizon maakt. Deze hoek(en) heeft men
nodig om een astronomisch bestek te kunnen berekenen. Toen men nog niet over
chronometers beschikte, beperkte deze
hoogtemeting zich tot het meten van de
'doorgangshoogte' van een hemellichaam,
de grootste hoogte die het bereikt, waarmee men dan de geografische breedte van
de waarnemer kon bepalen. Lengte kon
men niet berekenen.
P A A R D : touw of staaldraad onder de ra
waarop de matrozen met de voeten stonden bij het werk aan de zeilen, terwijl ze
met het bovenlichaam over de ra lagen.
PASSAAT: bestendige winden tussen jo"
Noord en 30" Zuid, met daartussen de
equatoriale stiltegordel. O p nt)orderbreedte waait de passaat uit noordoostelijke, op
zuidcrbrcedte uit zuidoostelijke richting.
De kracht is 3-5 Beaufort en de bestendigheid is tenminste 80%, een ideale wind
voor de zeilvaarders die hun routes hier
dan ook volledig bij aanpasten.
P I D G I N : eigengemaakte handelstaal die
van China tot de Paaseilanden werd gebruikt tussen de plaatselijke bevolking
enerzijds en blanke kooplieden en zeelui
anderzijds. Men kende Pidgin-Engels,
-Duits, -Zweeds, -Hollands, maar het Pidgin-Rngels was toch het meest verbreid.
Zie ook pag. 186.
PRE^SSEN: tot krijgsdienst bij leger en
vloot dwingen. Tijdens de Napoleontische
Oorlogen moest de Britse vloot op deze
manier worden bemand. De pressgangs en
hun schandelijke praktijken waren berucht
en gevreesd. Zonder pardon werden mannen en jongens opgepakt en gedwongen
bij de marine dienst te nemen, terwijl er
voor de familie die achterbleef geen enkele
voorziening getroffen werd.
S C H E G B E E L D : boegbeeld.
S J A N G H A A I E N : op slinkse wijze iemand aan boord van een schip lokken,
meestal onder de invloed van drank of verdovende middelen. De naam statnt uit de
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tijd toen er aan de westkust van Amerika
haast geen bemanningen voor de schepen
naar China te vinden waren. Zo gebeurde
het regelmatig dat een matroos met een
zwaar hoofd wakker werd en tot de ontstellende ontdekking kwam dat hij al hoog
en breed onderweg was naar Sjanghai.
SI. A PK 1ST: naam voor het winkeltje dat de
kapitein vroeger aan boord dreef en waaruit
de bemanning tijdcnsde reis kleding, laarzen,
oliegoed, tabak enz. kon kopen. De naam
komt van het Amerikaanse'slopchest', maar
een kist hoefde het niet noodzakelijkerwijs te
zijn. Waar de goederen echter ook uitkwamen, de prijs was onveranderlijk hoog! Het
begrip 'vooreen zeeprijsje' kennen we bij de
koopvaardij nog steeds.
STUKCSOED: lading gevarieerde koopmansgoederen, dus geen gestorte lading of
een volle lading vaten of zakgoed.
V A A M : eigenlijk vadem, Engelse lengtemaat. Een vadem is 6 voet, ruim 1,83 meter. De ankerketting is verdeeld in lengten
van 15 vaam, onderling door een sluiting,
een 'shackle' verbonden. Zo kan men bijvoorbeeld zeggen dat er 'vier shackles te
water' zijn, wat betekent dat het schip achter zestig vaam ketting ten anker ligt.
W A C H T : De dag en daarmee de dienst,
wordt aan boord van een schip verdeeld in
wachten van 4 uur elk. ledere wacht heeft
een naam: 0-4 uur is de Hondewacht, 4-8
Dagwacht, 8-12 Voormiddagwacht, 12-16
Achtermiddagwacht, 16-20 Platvoetwacht
en 20-24 " u r de Eerste wacht. Ondanks
deze verdeling in vier uur, kan er op verschillende manieren worden wachtgelopen, afhankelijk van de omstandigheden,
het aantal beschikbare mensen en de gewoonte. Men kan eenvoudigweg vier uur
op, vier uur af lopen, maar door een lange
achtermiddagwacht van zes uur in te lassen
en ook 's avonds van zes uur tot 's nachts
twaalf uur één wacht te maken, een wisseling van de werktijden krijgen. De meest
normale wachtverdeling is tegenwoordig
vier uur op, acht uur af. Zie ook 'Dog
watch'.
W A L S L U R P : iemand van de wal; geen
zeeman dus. 'Landrot' is een woord dat
geen zeeman ooit zal gebruiken.
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Adieu Madras (Jcan Gloro), }8 (Vaarwel
Madras).
A K o m till Mig pa Lordaag Kvall (Capt.
S. Sternvall), 9; (Kom zaterdagavond hi|
me).
Alhertttia (Capt. S. Sternvall), 162
Allen Die Villen naar Island (Kees Hos),
116 (Allen Die Willen naar Iseland gaan).
Ane Madam (Öpstaiig), (>-]
A-Rovin' (Stan Hugill), 66
As-tu Connu Ie Pèr' Lanc'lot?
(Capt. A. Hayet), 46 (Heb |e Vader
Lanc'lot gekend?).
Ballastlied)e (Kees Hos), 109
Barnev Buntline (H ) Hugill |r.), M9
Ben Backstay (Stan Hugill), 52
Besanschoot an (Kmiubahn), 174 (Schoot
aan).
BiUy Boy (Stan Hugill), 171
Blow, Boys, Blow (Stan Hugill), 148
Blow the Man Down (Stan Hugill), 76
Bold MacCarteney (Stan Hugill), 56
Bounty Was a Packet Ship (Capt. Jenkins),
Brindisi di Marinai (A. Favara), 115 (Zeemans Drinklied).
Can't Ye Dance the Polka? (Stan HugiU),
Cantu a Timvini (A Favara), 50 (Lied van
de Roerganger).
Cawsand Bay (Stan Hugill), 90
Clear the Track (Stan HugiU), 157
Curasao (Kees Hos), 61
Daar Was hens ccn Mcis)c Loos (Kees
Hos), 88
De Hamborger Veermaster (Stan Hugill),
149 (De Hamburger Viermaster)
De Hojfnung (Ossie Ziemer), 182
De IJzere Man (K Suyk), 96
De Kock {Knurrhahn), 175 (De Kok)
De Runer von Hamborg (Stan Hugill), 65
(De Runners van Hamburg).
Dead Horse, The (Stan Hugill), 185
Der Allerbeste Koch (Ernst Kittels), 177
(De Allerbeste Kok).
Derrière chez Nous (Capt. A. Hayet), 107
(Bi| ons Achter).
Des Seemanns Trinklied (Knurr hu hn), 169
(Zeemans' Drinklied).
Det Blaser Kallt, Kallt Vader Ifran S|on
(Capt. S Sternvall), 98 (De koude Wind
waait vanuit Zee).
Det Hande Sig 1 Gotcborg (Capt S Sternvall), 147 (Het gebeurde in Gotenburg).

Dreadnaught, The (Stan Hugill), 150
Drunken Sailor (Stan Hugill), 170
Dundee Whalers (Stan Hugill), 124
E Amóla (A Favara), 118
Iihene^ei, The (Paddy Griffiths), I6T
F.ight Bells (Stan Hugill), 1 29 (Acht Glazen).
Ej Bor Vi Sor)a, E) Bor Vi Klaga (Capt. S
Sternvall), 49 (We moeten met Treuren,
we moeten met Klagen)
En Gammal Brigg (Öpsang), 160 (Een Ouwe Brik).
En S|oman Alskar Havets Vag (Capt. S.
Sternvall), 108 (Een Zeeman houdt van
de Golven).
Et Nous Irons a Valparaiso (]ean Loro),
127 (Fn we Gaan naar Valpaiaiso)
Female Smuggler, The (Stan Hugill and
Capt. Whall), 122
Fischerlied (Kniinhahn), 119 (Visserslied).
Fish of the Sea (Stan Hugill), 130
Flash Gals of the Town (Stan Hugill), 78
Flying Cloud, The (Stan Hugill), 158
Flying Dutchman, The (Stan Hugill), 185
Fourteenth of February, The
(Stan Hugill), 132
Frisch auf mit Alle Mann an Deck (Knurrhahn), 140 (Ri)zen, Allc Hens aan Dek).
Gangspilliedje (Kees Hos), 85
G o to Sea N o More (Stan Hugill), 72
Goodbye Fare-ye-well (Stan Hugill), 36
Halarvisa (Capt. S. Sternvall), 51 (Haallied|e)
Hamborg Du Schone Stadt (Knurrhahn),
64 (Hamburg, ji| mooie Stad)
Handsome Cabin Boy, The (Stan Hugill),
86
Haul Away, C^ld Fellow, Away (Capt A.
Hayet), 95
Here's the Tender Comin' (Laura Smith),
77
Ik Kwam Lest over een Berg (Kees Hos),
172

Fe Grand (oureui (Capt A Havet), 134
Le Trente-et-un du Mois d'Aout (Capt. A.
Hayet), 15 5 (De eenendertigste augustus).
Leave Her, )ohnn\. Leave Her
(Stan Hugill), 40
Leaving of Liverpool (Stan Hugill), 35
Les Filles de La Rochelle (Jean Loro), 156
(De meis|es van La Rochelle).
Les Trois Manns de Groix (Jean L. Postollec), 47 (De drie Matrozen uit Groix).
Lime|uice Ship (Stan Hugill), 176
Liverpool Judies (Stan Hugill), 62
Madeleine (Capt LeMaitre), 102
Magilhan (Knurthahn), 164
Maggie May (Stan Hugill), 68
Married to a Mermaid (Stan Hugill), 184
Mein Vader Vos ein Dutchman
(Stan Hugill), 188
Mettons la (^haloupe a I'Eau ((.hanwns de
Mann), 54 (Strijk de Sloep).
Min Mand Han Var en Sjomand (Capt S.
Sternvall), 106 (Mi|n man, hi| was een
Zeeman).
O Du Glade S|oman (Capt. S. Sternvall),
3; (O )i| vroli|ke zeeman)
Outward and Homeward Bound
(Stan Hugill), 37
Paddy Lay Back (Stan Hugill), 32
Paddy West (Stan Hugill), 80
Passant par Pans (('apt. A. Hayet), 92 (Lopend door Pari|s)
Pique la Balcine (Capt. A. Hayet), 128
(Raak de walvis).
Quand la Boiteuse Va-t-au Marché (Capt.
A. Hayet), n o (Als de Manke naar de
Markt gaat).
Ratcliffe Highway (Stan F-lugill), 74
Retour du Marin (Jean L. Postollec), 48
(Terugkeer van de Zeeman).
Reuben Ranzo (Stan Hugill), 126
Rio Grande (Stan Hugill), 28
Rolling Down to Old Maui (Stan Hugill),
120

Jean Frangois de Nantes (Capt. A. Hayet),
75 (Jean Francois uit Nantes).
|ulia (Music of the Waters), 105

Rolling Home (Stan Hugill), 59
Rosabella Fredolin (Capt. S Sternvall),
104
Rude Boreas (11 J Hugill Sr.), 144

Kinakustcn (Capt. S. Sternvall), 187
La Danae {C3.pt. A. Hayet), 154
Fa Pique (Stan Hugill), 15 3

Sacramento (Stan Hugill), 31
Sailor's Grave, The (Stan Hugill), 55
Sally Brown (Stan Hugill), 103
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Samoa Song (Knurrhahn), i86
Sampan Girl ((^apt. S. Sternvall), 189
Santiana (Stan Hugill), 54
Shenandoah (Stan Hugill), 29
Ship in Distress, The (Stan Hugill), 14}
Singapor-Sang (Knurrhahn), 79 (Singapoerliedje).
Skcppct Bernudolle ((/apt. S. Sternvall), 146
(Het Schip Bertkidolle).
Skön jungfrun F Ion (jangar Sig till Högsta Berg (Capt. S. Sternvall), 100 (Het
Mooie Meisje klimt op de Hoogste

Berg).
Spanish Ladies (Stan Hugill), 27
Stormy Winter's Night (Stan Hugill), 94
Störtebeker (Knurrhahn)^ 131
Strike the Bell (Stan Hugill), 44
Supen Ut, en Dram Pa Man (('apt. S.
Sternvall), 168 (Drink uit, een borrcltjc
de man).
Lin Petit' Navire (Laura Smith), 142 (Een
klein Scheepje).
Vi Styrte utöver Atlanten (Capt. S. Sternvall), 30 (Wij steken de Atlantic over).
Wat Wi Doht (Stan Hugill), 70 (Wat we
doen).
Where Am 1 to Cjo, Me |ohnnies?
(Stan Hugill), n
^X'hiskev johnnv (Stan Hugill), 178
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