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POST-CORONA DEEL II
met

Aan Poal 60
Chanting Lads
de Stormvogels

Scheldeloodsenkoor
MagellanSingers

........en een oude schuit

BESTUURLIJK



VAN DE 
WEBMASTER

Vanaf 1 juni 2021 zijn de 
service voorwaarden van 
YouTube gewijzigd.
In onze meest recente Service-
voorwaarden zijn deze 
specifieke onderwerpen 
geüpdatet: gezichtsherkenningsgegevens, het 
recht van YouTube om inkomsten te genereren en 
belastingverplichtingen in de VS.

* Beperkingen op gezichtsherkenning.  In de 
Servicevoorwaarden stond al dat je geen 
informatie mag verzamelen waarmee een 
persoon zonder zijn toestemming kan worden 
geïdentificeerd. Gezichtsherkenningsinformatie 
viel daar altijd al onder, maar in de nieuwe 
Servicevoorwaarden wordt dit expliciet benoemd. 
Dus opnames op YouTube van de leuke sfeer 
tijdens optredens mogen niet getoond worden.

* YouTube kan voortaan advertenties tonen op 
iedere video, ook als de maker heeft besloten 
advertenties daar uit te zetten. Het bedrijf heeft 
daar de algemene voorwaarden voor aangepast. 
Makers krijgen geen geld voor die advertenties en 
hebben ook geen enkele inspraak over de 
getoonde advertenties.

* De regels gelden voor video's van makers die 
niet in het YouTube Partner Program zitten. 
Makers komen in dat YPP als ze meer dan 
duizend abonnees hebben die een minimaal 
aantal uren per maand naar video's kijken. 
Makers in dat programma kunnen geld verdienen 

met YouTube-
advertenties, 
maar daar-
buiten niet. 

Henk Pijnaken
AGENDA ShantyNederland

November

4..Zevenhuizen - Shantykoor Het 
Kraaiennest

7..Vlaardingen - ShantyCafé
12..Maarsen - ShantyCafé

21..Veghel - De Kabelgat Ramblers
21..Rotterdam - ShantyCafé

VAN DE 
PENNINGMEESTER

Nu de Algemene ledenvergadering 
inmiddels is gehouden en velen van u 
daar aanwezig zijn geweest zal ik u 
niet meer lastigvallen met begrippen 
als WBTR, BOIP, BUMA,STEMRA en 
FEMU  en niet te vergeten CORONA.

De financiële gevolgen van de corona heeft het 
bestuur veel hoofdbrekens gekost, 
vergaderingen met allerhande organisaties 
opgeleverd om tot een aanvaardbare en eerlijke 
verdeling van kosten te komen. De ALV was een 
goed podium om nog eens uit te leggen hoe de 
onderhandelingen, soms zeer moeizaam, zijn 
verlopen. Wees ervan overtuigd dat wij tot het 
gaatje zijn gegaan om het uiteindelijke resultaat 
te behalen. Overigens mocht u door 
omstandigheden de ALV niet hebben kunnen 
bijwonen dan heeft u in de afgelopen 
nieuwsbrieven hierover kunnen lezen. 
In de ALV bleek dat diverse koren nog worstelen 
met de administratieve behandeling van de 
dirigent. Op onze website onder het hoofd 
INFORMATIE klikt u documenten/links aan.
Onder DOCUMENTEN SHANTYNEDERLAND 
treft u een te downloaden modelovereenkomst 
met dirigent aan.  Leest u die goed door en heeft 
u nog specifieke vragen hierover dan kunt u via 
het contactformulier ons benaderen voor een 
reactie.
Ik wens u bij voorbaat vast succes met uw 
afsluitende werkzaamheden over het jaar 2021.

Frits van Kouwen
YOU TUBE

Digitale nieuwsbrief van ShantyNederland

met bijdragen van koorleden en bestuursleden.
Opmaak en illustraties: Jan Huttinga
redactie: Brigitte van Tilburg, Jan Huttinga
ShantyNederland maakt voor deze nieuwsbrief gebruik van foto’s
en illustratiemateriaal van leden.
ShantyNederland kan niet aansprakelijk gehouden worden bij gebruik van foto’s 
en filmmateriaal waar copyrechten (©) op rusten, want daar bent u als 
aanbrenger zelf voor verantwoordelijk en dient u te beschikken over een licentie 
voor het desbetreffende materiaal.



 

Het lezen over de achtergrond van liederen kan het zingen ervan 
meer diepgang en overtuiging geven. Dat is heerlijk 

voor jezelf en aangenaam voor publiek om naar te luisteren. 

 
National Geographic heeft dit jaar een speciale uitgave over  

 

PIRATEN 
Scheepswrakken, schateilanden en schelmerij 

 

In het Nederlands. Onderwerpen als de oorsprong van 

piraterij, over mythen & legenden, namen als de beruchte 

piraten Stede Bonnet, Henry Avery en uiteraard Zwartbaard. 

Prachtig gedocumenteerd en leesbaar tijdschrift. Aanrader! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

      
     https://www.natgeoshop.nl/national-geographic-special-piraten 

 

DEEL 2 

 
 

 

 

 

 

 

…..en hoe pakken we de draad weer op? 
 

In de vorige Nieuwsbrief hebben een aantal leden van SN verteld over de tijd van ‘niet-zingen en 

musiceren’ door de pandemie en wat dat voor hun groep/koor betekende. Het werden mooie 

verhalen. Inmiddels klinken in Nederlandse repetitieruimtes weer de stemmen. In Nieuwsbrief 81 

nog een vijftal verhalen over hoe ‘de draad’ weer werd opgepakt.  
 

Van het noordelijke Delfzijl met de ‘Magellan Singers’, via ‘De Stormvogels’ in Emmen, naar het 

zuidelijke Nederweert, waar ‘Aan Paol 60’ zijn verhaal doet. In het Land van Altena zijn de mannen van 

‘Chanting Lads’ weer van start gegaan en als laatste belanden we in Vlissingen voor het verhaal van het 

oudste shantykoor in Nederland, voor wie dit jaar een héél bewogen jaar was: ‘Scheldeloodsenkoor’.  

 

 

Voor wie het niet gelezen heeft 

 

Nieuwsbrief 80  

POST-CORONA 

Berichten uit alle windrichtingen 
Deel 1 

 
Met verhalen van o.a. De Enkhuizer 

Sjappetouwtjes, Rumor di Mare, 

Zingerij Dwarsgetuigd.  

 

https://www.shantynederland.nl/file

s/Nieuwsbrief-Aug2021_SN80.pdf 

    

  

https://www.natgeoshop.nl/national-geographic-special-piraten
https://www.shantynederland.nl/files/Nieuwsbrief-Aug2021_SN80.pdf
https://www.shantynederland.nl/files/Nieuwsbrief-Aug2021_SN80.pdf


 

 

 

Lief en leed bij de Magellan Singers  
 

 

Als de dag van gisteren, ik weet het nog zo goed. Jakob de Ruiter riep in de Drommedaris op de 

trappen tijdens het Deunen en Deinen festival in Enkhuizen: ‘Sla dit optreden op in je geheugen. 

Dit zou weleens voorlopig mijn eerste en onze laatste optreden kunnen zijn bij de Magellan 

Singers’. Ik zei nog: ‘Geniet van het leven, voor je het weet is het voorbij!’, maar dat het zo lang 

zou duren had niemand verwacht. Brigitte van Tilburg vroeg Jakob of hij een stukje voor de 

Nieuwsbrief van Shanty Nederland wilde schrijven. ‘Elly, wil jij dit doen?’ Waarop ik antwoordde:     

‘Ik ben geen schrijver, maar ik wil je wel helpen’.  

                                                                                   

   

Deunen en Deinen festival – Enkhuizen - februari 2020  

 

Het is 19 maart 2020. Normaal is dit een repetitie avond. Echter dit keer 

geen repetitie maar de geplande jaarlijkse ledenvergadering. Dit kwam 

voor het bestuur goed uit, want ze moesten mededelen dat er een virus 

roet in de repetities & optredens gaat gooien: ‘Voorlopig kunnen we 

niet meer met elkaar tegelijk zingen en ontmoeten. We wachten af, tot 

wanneer dat wel weer mogelijk is en we houden jullie op de hoogte.’  

Dan komt na de normale vergadering de rondvraag. Ik zit in de Lief & 

Leed-commissie en vroeg of het een optie is om tijdelijk een WhatsApp-

groep op te zetten, zodat we toch met elkaar kunnen kletsen? Dat viel in 

goede aarde en is meteen aangemaakt.  

 

 

 

Wie zijn de ……? 
 

 

  



 

Opkikkers 
Dan lopen we richting Pasen. Lief & Leed zorgde voor een mooi 

opkikker-boeketje en bracht dat op gepaste afstand bij de leden aan 

huis; dit werd zeer gewaardeerd. Een bezoekje bij de leden aan huis 

met een opkikker hebben we nog vaker gedaan, in de zomer en tegen 

de Kerst.   

De week voor Pinksteren werd er aan de leden gevraagd: ‘Wil je een 

videoboodschap opnemen voor het koor? Die gaan we samenvoegen 

en sturen we dan naar de leden.  

Fokko en Elly (2 van de muzikanten van het koor, die nog steeds af en 

toe samen repeteren) bedachten nog een leuke opkikker. Ze hebben op 

gepaste afstand bij de leden van het Bestuur en de PR man een 

serenade gebracht aan huis. Bij ieder werden enkele nummers uit de 

map gespeeld en opgenomen, zo konden de leden thuis meegenieten. 

Zo brachten ze ook een serenade bij Wim Buisman, een lid van ons 

koor die een koninklijk lintje had gekregen.  

De serenade aan trotse Wim 

Het grote missen. 
Toch ging men het zingen erg missen. En de motivatie zakte aardig weg 

bij veel van de leden. Lief & leed bedacht toen iets nieuws. We gaan 

thuis het nummer ‘Holly Ground’ inzingen op een bestaande opname 

van ons koor. Zo hebben enkele leden dit nummer ingezongen en 

opgestuurd. Samen met Mello is er een leuke opname van gemaakt.  

 

“Magellan Singers” is in 1983 door 

medewerkers van de voormalige 

Baggerschool en leraren van de Abel 

Tasman zeevaartschool te Delfzijl 

opgericht.  

Het idee een koor te vormen is 

spontaan ontstaan op kerstavond, 

toen de personeelsvereniging van de 

school bij elkaar was. Accordeonisten 

Wim de Zwaan en Gerrit Kors 

hadden in de haven het 

Scheldeloodsenkoor uit Vlissingen 

gehoord en dachten ‘dat kunnen wij 

ook!’. Zo is het 2e shantykoor van 

Nederland geboren.  

 

 

 

Zo gezegd, zo gedaan. Maar nu nog 

een naam en die was vrij snel 

gevonden, Magellan Singers, naar de 

Portugese ontdekkingsreiziger 

Ferdinand Magellaan.  

Hij voer in 1519 uit met vijf schepen 

vanuit Spanje om via het Westen 

Oost-Indië te bereiken. Ruim een jaar 

na zijn vertrek vond hij in Zuid 

Amerika een doorgang naar de 

Grote Oceaan. Deze doorvaart 

tussen Vuurland en het vasteland is 

later naar de Portugees genoemd: 

Straat Magellaan.  

Het koor brengt een keur aan oude 

shanty’s, maar vooral ook veel 

nieuwe liederen en ballades uit 

onder andere Ierland. Ze treden 

geregeld op door heel Nederland 

maar ook in Duitsland zijn ze een 

geliefd koor.  

 
 

 
 



 

Dit hebben we een paar keer gedaan met verschillende nummers, 

onder andere The Wellerman. Helaas konden hier veel koorleden niet 

aan meedoen omdat dit toch te moeilijk bleek te zijn. Men miste zijn 

zangmaatje naast hem of kreeg het gevoel, dat ze aan het solo zingen  

waren of wisten hun bas / tenor stem niet meer.   

In augustus 2020 leek het allemaal weer de goede kant op te gaan. 

Voorzichtig mogen we weer repeteren, maar wel met strenge regels 

zoals de 1,50 meter, mondkapjes, enz. ‘Het gebouw is te klein’, zei het 

Bestuur, maar we kunnen om de week gaan repeteren in de 

Evenementenhal. Voordat we dat gaan doen komen we eerst gezellig 

bij elkaar op het terras in de haven van Delfzijl. Enkele muzikanten van 

het combo zorgde voor muziek. Wat was dit een feest! Iedereen ging 

met een brede glimlach weer naar huis. En wat hebben we dit gemist!  

  

                                                                                                                   

Gezellige middag bij de Evenementenhal. 

Op het moment dat we weer zouden gaan repeteren, kwam het 

bericht dat door de aanscherping van de Coronaregels het repeteren 

niet door kon gaan en de Evenementenhal werd afgezegd. Het werd 

wachten op betere tijden. Dit was wel weer een mentale domper voor 

ieder van ons.  

Facebookoproep 
Dan is het alweer eind november 2020 en nog steeds mag er niet 

gerepeteerd worden. Dan komt er een nieuw facebookgroep in de 

lucht: CORONA ZUM TROTZ❣️🍀🎶WIR 🎶🎵❣️SINGEN WEITER,  

met een bericht aan shantykoren, om deel te nemen aan een 

Adventskalender, om toch in beeld te blijven bij andere koren en 

publiek. De bedoeling was elke dag 1 nummer. Zo heeft Elly namens 

ons koor in aanloop naar Kerst elke dag een opname laten zien.  

Het jaar 2021 is alweer een dikke maand begonnen, maar we mogen 

nog steeds niet repeteren. Wat missen we dit enorm, Weer kwam er 

een leuke alternatieve oproep langs op facebook. Er wordt een online 

shantyfestival georganiseerd. Alles verloopt net als tijdens een normaal 

festival, alleen nu digitaal, Je moest vertellen welke nummers er 

gezongen gaat worden en totaal binnen de 25 minuten blijven. Alles 

achter elkaar zetten en insturen. Hiervoor hebben we een mooie 

oorkonde voor mogen ontvangen en veel mooie reacties van binnen en 

buitenlandse koren. 

                                                                                                  

 

Het koor bestaat uit 38 leden, wordt 

muzikaal begeleid door een combo en 

staat onder leiding van Klaas van der 

Woude. 

Met dank aan Mello Pannenborg  
(lid vanaf het eerste uur) over het 

ontstaan van ons koor. 
 

 

De openbare groep op facebook, 

waar je het filmpje kan beluisteren:  

-------------------------------------------------- 

CORONA ZUM TROTZ             WIR 

           SINGEN WEITER 
-------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/watch?r

ef=search&v=879907499251499&ext

ernal_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-

b32a-

c5e81112c778&q=corona%20zum%2

0trotz%20wir%20singen%20weiter 

 

 

Voorzitter Frits van Gent met oorkonde. 

---------------------------------------

INFO:  

WEBSITE: 
https://www.magellansingers.nl/ 
 
FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/search/t
op?q=magellan%20singers 
 

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=879907499251499&external_log_id=4e6bb636-c089-4c5a-b32a-c5e81112c778&q=corona%20zum%20trotz%20wir%20singen%20weiter
https://www.magellansingers.nl/
https://www.facebook.com/search/top?q=magellan%20singers
https://www.facebook.com/search/top?q=magellan%20singers


 

Eindelijk in juni 2021 zijn de regels weer wat soepeler geworden en mag 

er weer worden gerepeteerd. Ons combo was al gestart, wat ook prima 

kon in onze repetitieruimte. En wat de 1,5 meter betreft, nu mochten er 

ook solisten om de beurt mee repeteren.  

Helaas het gebouw, waar wij repeteerden is erg mooi maar te modern 

verbouwd en dat bleek niet gunstig voor ons koor: de akoestiek is nu 

zeer slecht geworden. Het Bestuur heeft gelukkig een ander gebouw 

gevonden waar we nu kunnen repeteren. We zijn dan ook meteen weer 

begonnen en hebben de zomerstop overgeslagen (‘die hebben we 

immers al lang genoeg gehad’, zeiden veel leden) Een enkeling durft het 

nog niet aan, maar gelukkig zijn we door deze nare periode geen enkele 

lid kwijtgeraakt. En heeft voor zover wij weten gelukkig niemand corona 

gehad.  

Combo-repetitie onder leiding van Klaas van der Woude. 

Een leuke uitdaging. 
De nieuwe repetitie begon met een leuke uitdaging. Zangeres Jetta Post 

heeft ons gevraagd of we mee willen werken aan een videoclip die in 

zeer korte tijd gerealiseerd moet worden. Natuurlijk willen we hieraan 

meewerken, er staat verder nog niets op onze kalender en zo is het 

eerste doel geboren. De studio opnames zijn afgerond en afgelopen 

zondag zijn de beeldopnames gemaakt in en om de haven van Delfzijl. 

Eind oktober hoopt Music Producer Michel Wijninga de clip klaar te 

hebben. Dit is een mooi begin van een nieuwe periode.  

En laten wij als Magellan Singers uit Delfzijl hopen dat wij elkaar spoedig 

weer mogen zien en horen op de festivals in binnen- & buitenland. Blijf 

allen gezond! 

Muzikale shantygroet!  
Jakob de Ruiter en Elly de Jonge. 

Delfzijl, september 2021 

LIVE MUZIEK in augustus! 

Het was weer te horen van de zomer 

op twee bekende festivals. De 

organisaties van het Maritiem 

Weekend en Bie Daip hebben, met 

de coronaregels in acht nemende, 

beiden een fantastisch weekend 

georganiseerd, t.w. het weekend van 

14/15 augustus in Enkhuizen en 

27/28/29 augustus in Appingedam.  

 

 
Enkhuizen 3  

 

 
PEKEL 

 

 
Onstuimig Schuim in het kerkje 

 
Foto’s: Zuiderzeemuseum – Enkhuizen  
Cor Zwaag 
 
Filmverslag van het Maritiem Weekend 
in het Zuiderzeemuseum, gemaakt door 
John Verhoek, te zien op YOU Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0
72JJxU8AE 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G072JJxU8AE
https://www.youtube.com/watch?v=G072JJxU8AE


 

 

Wat  is het weer heerlijk om samen te zingen.  
 

Piratenkoor de Stormvogels is al weer voltallig aan het 

repeteren. Met de muzikanten en een kleine groep zangers 

zijn we als eerste gestart, maar nu mogen we er met z’n 

allen weer tegen aan. Anderhalf jaar lang hebben al die 

piratensongs door ons hoofd gezoemd, maar nu mogen ze 

weer uit volle borst gezongen worden. Er hebben zich zelfs 

weer nieuwe zangers aangemeld. De muziekgroep is met 

twee accordeonisten, een basgitarist en een nieuwe 

drummer weer tot muzikale hoogte gestegen. Ondanks dit 

gegeven zou een 3e gitarist welkom zijn. 

 

De Covid periode hebben we goed doorstaan. Door regelmatig 

nieuwsbrieven te versturen, een kerstpresentje met persoonlijk 

bezoek en veel aandacht voor zieken & persoonlijk leed is de 

saamhorigheid binnen het koor hoog gebleven. Zelfs een tijdelijk 

contributieverlaging werd door de meeste leden genegeerd. 

Nu willen we weer optreden, maar aangezien de meeste 

organisatie alles naar 2022 hebben doorgeschoven, besloten we 

om zelf een gezellige avond te organiseren. 

Zaterdag 16 oktober treden we op in het Schienvat in Erica. Een 

piraten- en shantyavond met de Stormvogels speciaal voor onze 

fans & familieleden en andere belangstellenden. We hebben er 

weer reuze zin in!  

 

Jan Gankema, P.R.  
Emmen, 17 september 2021 

 

 

 

Wie zijn  
“De Stormvogels” 

 
Het piratenkoor "De Stormvogels" uit 

Emmen (Drenthe), opgericht in 1999 en 

bestaande uit bijna vijftig fraai 

uitgedoste piraten. Enthousiaste 

zangers die met heel veel plezier allerlei 

liedjes ten gehore brengen.  

Het repertoire gaat van shanties en 

seasongs naar fraaie Ierse of Schotse 

ballades en Duitse meedeiners. Ook 

wordt het Nederlandse lied niet 

geschuwd met meeklappers en muziek 

op het plein. Meerstemmig klinken deze 

songs heel  fraai.  

De muziekgroep met 4 accordeonisten, 

2 gitaristen en slagwerker geven dit 

geheel nog meer cachet. Dit alles staat 

onder leiding van onze dirigente Joke, 

die met haar muzikaal gevoel van deze 

groep één geheel heeft gesmeed. 

Op dinsdagavond repeteren zij in het 

dorpshuis ´t Schienvat in Erica van 

19.30 – 21.30. Daar wordt dan hard 

gewerkt om alle nummers goed onder 

de knie te krijgen 

Website: 
https://piratenkoor.destormvogels.nl   
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Stormvogels/ 
 

https://www.facebook.com/Stormvogels/


 

 

SHANTYGROEP ‘AAN PAOL 60’ IS WEER AAN BOORD! 
 

 

In maart 2020 moest Shantygroep Aan Paol 60 uit Nederweert in verband met de Corona situatie 

helaas het besluit nemen om met de wekelijkse repetities op de dinsdagavond te stoppen. Deze 

repetities worden door de mannen en één vrouw wekelijks goed bezocht omdat naast het zingen 

ook het gezellig samenzijn met elkaar een erg belangrijke factor is. In de maanden daarna is er 

door het bestuur regelmatig overleg geweest en zijn er allerlei mogelijkheden bekeken om weer 

samen te komen om de repetities op te pakken. Er zijn momenten geweest dat we op het punt 

stonden om weer te gaan starten, maar steeds waren er dan negatieve Corona ontwikkelingen 

die een start niet verantwoord maakte. 
 

Eind juni van dit jaar was het dan toch eindelijk zo ver en konden 

we weer starten met onze repetities. Voorafgaand aan de eerste 

repetitieavond hebben we een samenzijn georganiseerd waar we 

met elkaar konden bijpraten en onze gezamenlijke ervaringen 

konden bespreken. We hebben toen met elkaar afgesproken om 

per begin juli de draad weer op te pakken en niet alleen het 

bestaande repertoire te oefenen, maar ook meteen te starten met 

het instuderen van een aantal nieuwe nummers.  

Ondanks dat we circa anderhalf jaar niet met elkaar gezongen 

hebben viel het ons op dat het repertoire weer snel opgepakt 

werd en dat ook de nieuwe nummers met veel animo werden 

ingestudeerd.  

Gelukkig konden wij vanaf onze herstart onze repetitieruimte 

binnen, in Zaal Centraal in Nederweert, zodanig inrichten dat we 

met alle officiële regels rekening konden houden. Hierbij hadden 

we alle medewerking van de uitbater, waaraan we veel dank 

verschuldigd zijn. 

 

Wie zijn……? 
 

 

 

Shantygroep ‘Aan Paol 60’ kwam 

medio 2003 tot stand op initiatief van 

Chris van Goch, gepassioneerd zanger 

en entertainer. Momenteel bestaat de 

groep uit zo’n 40 leden, met als 

thuishaven Nederweert in de provincie 

Limburg. Gezelligheid staat hoog in het 

vaandel van deze groep. 

De naam van de groep is ontleend aan 

kilometerpaal 60, in de volksmond Paol 

60. Deze paal staat halverwege de 120 

km lange Zuid-Willemsvaart, dichtbij de 

plaats van de oude gemeentegrens van 

Weert & Nederweert.  



 

Helaas hebben een groot aantal koren te maken gehad met 

ernstige Corona besmettingen en zelfs leden, die hieraan 

overleden zijn. Gelukkig is ons dat bespaard gebleven. We hebben 

wel leden gehad die besmet waren, maar deze zijn gelukkig weer 

allemaal hersteld en samen met ons weer aan boord gegaan.  

Door vervelende ziektes zijn in deze periode helaas twee van onze 

leden overleden en konden we niet ons muzikale medeleven 

betuigen zoals we dit normaal gesproken doen. We hebben dit 

echter op een passende manier opgelost door op de achtergrond 

een CD met enkele van onze nummers ten gehore te brengen in 

combinatie met een laatste afscheidsgroet buiten het 

crematorium. Op deze manier hebben we toch afscheid kunnen 

nemen en voldeden we aan alle regels. 

Het feit dat een groot gedeelte van onze leden sinds de oprichting 

van onze Shantygroep nog steeds lid zijn geeft aan dat we met een 

bemanning te maken hebben die met heel veel plezier de meest 

woelige baren trotseert. De repetitie-avonden worden druk 

bezocht, niet alleen om te zingen, maar zeker ook voor de lekkere 

scheepsborrel die geschonken wordt om de verjaardagen van 

onze leden te vieren.  

 

Wij kijken reikhalzend uit naar het moment dat we voor ons 

publiek mogen staan en hen blij mogen maken met onze vreugde 

voor muziek. Er is niets mooier dan mensen te laten delen in het 

plezier wat wij met elkaar hebben bij het zingen van ons 

repertoire en het ervaren van de vriendschap en kameraadschap 

binnen onze Shantygroep. We hopen dan ook dat op korte termijn 

de regels versoepeld worden en dat optredens daardoor weer 

mogelijk worden.  

 

Peter Verheggen 
penningmeester ‘Aan Paol 60’ 

Nederweert, 15 september 2021 

 

 
Elke dinsdagavond repeteert de groep 
in de Wups Pub, tegenover de 
St.Lambertuskerk, waarvan de toren 
terug te vinden is in het logo. 
 
Instrumentaal wordt de zanggroep 
ondersteund door een eigen combo 
bestaande uit een bassist, gitariste en 
cajunspeler. Bij een aantal nummers 
worden begeleidende instrumenten 
toegevoegd zoals een mandoline, viool, 
mondharmonica en fluit. 
  
De groep staat onder muzikale leiding 
van dirigent / pianist / arrangeur 
Gerald Wijnen uit Brunssum.  
Aan Paol 60 beschikt bovendien over 
een eigen professionele 
geluidsinstallatie, bediend door hun 
geluidsman Pierre Kneepkens. 
 
Aan Paol 60 heeft een breed repertoire 
van aan- en op-het-water (en de 
havenkroegen) verbonden liederen, die 
in diverse talen worden gezongen. Niet 
alleen shanty's, maar ook andere 
nautische zangnummers staan op het 
zeer gevarieerde repertoire.  
 

 
 

  
In 2013 vierde Aan Paol 60 zijn Tien 

jarige jubileum met een prachtig 

concert: een muzikale wereldreis, 

waarvan in 2 delen op You Tube een 

verslag te zien is. Voor dit concert had 

de groep zich zelfs in een speciale outfit 

gestoken.  

Deel 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=k

whCEl7uYws 

Deel 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=T

wqAeUpp8O8 

 

 

INFO: 

Website: http://www.aanpaol60.nl/ 

Facebook: 
https://www.facebook.com/aanpaol60/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwhCEl7uYws
https://www.youtube.com/watch?v=kwhCEl7uYws
https://www.youtube.com/watch?v=TwqAeUpp8O8
https://www.youtube.com/watch?v=TwqAeUpp8O8
http://www.aanpaol60.nl/
https://www.facebook.com/aanpaol60/


 

 

Chanting Lads are here tot stay! 
 

 

 
Optreden in de zaal van Theater De Voorste Venne in Drunen 

 

Chanting Lads is een groepje enthousiaste muzikanten/zangers, dat iedere week bij elkaar 
komt voor het beoefenen van onze prachtige hobby. In maart 2020 kwam daar opeens een 
abrupt einde aan toen Nederland op slot ging vanwege de coronapandemie.  
 

Na een tijdje werden de beperkende maatregelen in Nederland 

wat versoepeld, mede vanwege het mooie zomerweer. Bij de 

Chanting Lads begon het meteen alweer te kriebelen en rees de 

vraag: kunnen we weer op een verantwoorde manier gaan 

zingen?  

Omdat we met slechts vijf personen zijn en een van onze leden de 

beschikking heeft over een grote bedrijfshal was het antwoord 

gelukkig een volmondig ja. Op ruime afstand, en gericht naar 

voren zingen (geen carré opstelling meer) konden we weer aan de 

slag.  

Er is toen zelfs opgetreden met beperkt publiek in Theater ‘De 

Voorste Venne’ in Drunen: 45 personen in een verder vrij lege 

zaal.  

Helaas was dit van korte duur: met het invallen van de winter nam 

ook de besmettingsgraad weer toe en werd er zelfs een avondklok 

van kracht. Voor de tweede keer werden de repetities stilgelegd. 

Maar ook die tijd zijn de Lads goed doorgekomen en op dit 

moment wordt er weer wekelijks gerepeteerd. De bedrijfshal is 

ingeruild voor onze normale repetitieruimte en we komen elke  

Wie zijn……?   

 

 

Chanting Lads (2011) is een groep 

van vijf mannen die de uitdaging 

zoeken in het harmonieus samen 

zingen en musiceren. De groep zingt 

eigen bewerkingen van (Ierse) 

ballades, evergreens en folksongs. 

Ze zingen Duitse, Engelse en Franse 

liederen en eigen Nederlandse 

composities. 

Chanting Lads richt zich met name 

op een luisterpubliek: de gevoelige, 

meerstemmige luisterliedjes 

worden afgewisseld door liedjes 

met een knipoog.  

 



LEZERS Tip! 

Er is een boek verschenen over een scheepswrak, dat in de koude winternacht 
van 1740 voor de kust van Engeland verging: 

Rooswijk 1740 
Laura van der Haar & Martijn Manders / Uitgeverij Balans / ISBN : 9789463821209 

Een VOC Oost-Indiëvaarder, volgeladen met handelswaar en zilver voor Nederlands-Indië. 
Info over het schip Rooswijk: 

- https://nl,wikipedia.org/wiki/Rooswijk 
- https://nos.nl/artikel/2188678-botresten-munten-en-nog-veel-meer-gevonden-in-voc-wrak-de-

rooswijk 
 
 
 

 

week bij elkaar. We zingen niet meer “naar elkaar toe” en bij 

klachten blijven we uiteraard thuis maar verder zijn er geen 

restricties. We werken alweer toe aan ons volgende optreden op 

24 oktober. 

We kunnen gerust stellen dat Chanting Lads de pandemie tot nu 

toe goed doorstaan heeft: we hebben geen besmettingen gehad 

in onze gelederen en er is ook niemand van onze groep door 

corona afgevallen. De repetities en optredens hebben even 

gehaperd maar komen weer goed op gang. 

Chanting Lads are here to stay!! 

Peter Vos  
september 2021 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo nu en dan weerklinkt een 

werklied dat in vroegere jaren de 

noeste arbeid moest verzachten. 

Accordeons en cajon ondersteunen, 

waar nodig, de zang. Chanting Lads 

is een groep zangers die wonen in 

en rond het Land van Heusden en 

Altena. 

--------------------------------------------- 
INFO 
 
Website: 
https://www.chantinglads.nl/ 
 

  

https://www.bruna.nl/entity/laura-van-der-haar-P0001235666
https://www.bruna.nl/entity/martijn-manders-P0001324522
https://www.bruna.nl/entity/balans-uitgeverij-C0000051067
https://nl,wikipedia.org/wiki/Rooswijk
https://nos.nl/artikel/2188678-botresten-munten-en-nog-veel-meer-gevonden-in-voc-wrak-de-rooswijk
https://nos.nl/artikel/2188678-botresten-munten-en-nog-veel-meer-gevonden-in-voc-wrak-de-rooswijk
https://www.chantinglads.nl/


 

Tot slot in deze Nieuwsbrief / POST-CORONA – Berichten uit alle windrichtingen…… 
 

HET SCHELDELOODSENKOOR IN CORONATIJD 
 

Begin 2020 oefende het koor elke maandagmorgen in het Speelhuus in het verzorgingshuis Ter 

Reede in Vlissingen, vanwege onze deelname aan het Sing Callenge Festival op 14 en 15 maart, in 

Sevenum. Berichten over ‘n coronavirus uit China werden steeds verontrustender en op 9 maart 

werd besloten niet naar Sevenum te gaan. Een paar dagen later sloot Ter Reede zijn deuren en 

ging Nederland in lockdown.  Al onze geplande optredens voor 2020 moesten worden afgezegd.  
 
Als zorgorganisatie is Ter Reede erg voorzichtig met het weer 

opstarten van activiteiten voor bezoekers van buiten, waardoor 

wij naar verwachting pas begin volgend jaar weer in onze vaste 

repetitieruimte terecht kunnen. Vanaf 1 juli 2020 werden de 

coronamaatregels wat versoepeld. Daardoor konden wij op 6 juli 

onze jaarvergadering houden en op 28 september onze eerste 

repetitie op 1,5m in “De Muziekkazerne” in Vlissingen, waar we 

een goed geventileerde ruimte van ruim 100m2 hadden gehuurd.  

 
 

Onze eerste repetitie in coronatijd op 28 september 2020 in de Muziekkazerne 
in Vlissingen 

 
Dat was fijn, maar helaas eenmalig want vanwege nieuwe 

maatregelen en oplopende besmettingen moesten we besluiten 

weer te stoppen met repeteren. Onze dirigent hebben we het 

hele jaar 2020 doorbetaald en hij heeft daarvoor een aantal 

nieuwe shanty’s voor ons gearrangeerd en onze solisten bij hem 

thuis training gegeven. Voor 2021 heeft het bestuur besloten een 

contributiekorting van 25% toe te passen en het salaris van de 

dirigent te halveren totdat we weer konden beginnen. 

Op 27 april 2021 bestond het Scheldeloodsenkoor precies 50 jaar. 

Alle geplande festiviteiten, waaronder een jubileumconcert 

samen met het Duitse loodsenkoor de “Knurrhahn” uit Kiel, 

moesten vanwege corona helaas worden afgelast.  

Wie zijn ……? 
 

 

 

Het Scheldeloodsenkoor is op 27 

april 1971 in Vlissingen opgericht 

door de loods Albert Veldkamp. Als 

voorbeeld diende het Duitse 

loodsenkoor ‘Knurrhahn’. Maar in 

Vlissingen kreeg Veldkamp 

aanvankelijk weinig bijval en het 

koor telde in het begin slechts twaalf 

leden. Al snel groeide het aantal 

leden echter tot ongeveer zeventig 

en momenteel heeft dit oudste 

shantykoor van Nederland nog 58 

leden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1971
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loods_(scheepvaart)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Veldkamp&action=edit&redlink=1


 
 
Wel verscheen ons prachtige jubileumboek “Koor op Koers, het 

Scheldeloodsenkoor een halve eeuw zingend de wereld rond”, 

waarvan het eerste exemplaar op 30 april 2021 door onze 

voorzitter werd aangeboden aan de voorzitter van de Regionale 

Loodsen Corporatie in Vlissingen. Het boek is nog te koop bij 

boekhandel ‘t Spui in Vlissingen. ( ISBN: 978-90-79875-96-2 / 

https://libris.nl/boekhandel-spui ) 

In juni waren alle koorleden gevaccineerd. Op 14 juni hielden we 
onze jaarvergadering met ruim 30 aanwezige koorleden en vanaf 
28 juni konden we weer repeteren in de “Muziekkazerne” op 
1,5m afstand van elkaar, tot de zomervakantie.  
Maandag 6 september zijn we weer gestart, maar nu in het wat 
grotere wijkcentrum “De Burgerij” totdat we weer welkom zijn in 
ons vaste repetitielokaal het Speelhuus in Ter Reede. 
 
Twee van onze leden hebben in deze periode, niet vanwege 
corona, het lidmaatschap opgezegd. Helaas zijn vijf leden, 
waarvan één aan corona, overleden. Onder hen bevond zich onze 
oprichter, erevoorzitter en nog steeds actief lid Albert Veldkamp 
die op 28 februari, kort voor het uitkomen van ons jubileumboek, 
op 95-jarige leeftijd overleed. Het was altijd gebruik dat bij het 
overlijden van een koorlid door het koor enkele shanty’s werden 
gezongen tijdens de uitvaart. Omdat dit in deze coronatijd niet 
mogelijk was, werd met een indrukwekkende erehaag afscheid 
genomen. 
 

 
 

De erehaag bij de uitvaart van onze oprichter Albert Veldkamp. 
 

Ons eerste optreden staat gepland voor 30 oktober a.s. Wij zingen 
dan een aantal shanty’s tijdens de herdenking zeevarenden bij het 
monument op de boulevard in Vlissingen. Ons uitgestelde 
jubileumconcert staat nu voor 26 augustus 2022 op de agenda. 
 

Albert Kloosterboer, 
Secretaris Scheldeloodsenkoor. 
Vlissingen, 21 september 2021 

 

 

Het koor staat o.l.v. dirigent Rob 

van der Meule en wordt begeleid 

door zeven muzikanten, twee 

accordeons, drie violen, een bas en 

een cajon. De mannen zingen in 

oud-loodsenuniform of in 

zeemanskleding zoals gedragen 

werd op de grote zeilschepen in de 

19e eeuw. Het Scheldeloodsenkoor 

heeft een rijke historie van zowel 

nationale als internationale 

optredens. 

 

 

You Tube:  

- Stormy Weather Boys 
https://www.youtube.com/watch?v=dY
Sq3gYfIk0 

- Meisje loos 

https://www.youtube.com/watch?v
=ljhQ2ElNWBg 

- Vem kann segla  
https://www.youtube.com/watch?v
=D1p7BEOxl08 
 

 

Een compilatie van 25 nummers van 
de CD’s is sinds kort te beluisteren 
op streamingdiensten van Spotify, 
Deezer, YouTube Music en Apple 
Music. 
 

 

Website: 
https://www.scheldeloodsenkoor.nl/ 

 
Facebook:  
https://www.facebook.com/schelde
loodsenkoor 
 
 
 
 

https://libris.nl/boekhandel-spui
https://www.youtube.com/watch?v=dYSq3gYfIk0
https://www.youtube.com/watch?v=dYSq3gYfIk0
https://www.youtube.com/watch?v=ljhQ2ElNWBg
https://www.youtube.com/watch?v=ljhQ2ElNWBg
https://www.youtube.com/watch?v=D1p7BEOxl08
https://www.youtube.com/watch?v=D1p7BEOxl08
https://www.scheldeloodsenkoor.nl/
https://www.facebook.com/scheldeloodsenkoor
https://www.facebook.com/scheldeloodsenkoor


VAN WERKEN VIA 

SHANTY NAAR 

“BALDER”

Dit verhaaltje beschrijft een stuk levensloop.

Toen ik van de HBS kwam ben ik gaan werken op 
een touwfabriek. Dit bedrijf produceerde 
meertrossen en sleeptrossen voor zeeschepen 
en o shore. Na een praktijkopleiding en een 
aantal stages in binnen- en buitenland, ging ik 
de verkoop-buitendienst in.
Het zal duidelijk zijn dat mijn contacten 
voornamelijk in de scheepvaart lagen, niet 
alleen op rederijkantoren, maar ook aan boord. 
Er waren destijds twee belangrijke zaken: ”Een 
man een man, een woord een woord”, en “een 
schip moet varen, koste wat kost”. Begrippen 
die mij zeer aanspreken. 
Het bedrijf werd verkocht aan de concurrent, en 
samen met mijn vader begonnen we een eigen 
bedrijf in touw en staalkabels voor zeeschepen 
en o shore. Toen de concurrentie op ons gebied 
te groot werd hebben we het bedrijf na 12 jaar 
opgeheven, en trad ik in dienst bij een grote 
multinational, die machinekamer-apparatuur 
voor de scheepvaart verkocht. Wederom een 
fantastische tijd. Bezoeken aan schepen 
brachten me in contact met andere culturen en 
gewoontes..
Intussen was ik als vrijwilliger stadsgids 
geworden voor de VVV in Vlaardingen. Als 
uitvloeisel daarvan werd ik ook rondleider bij 
het Visserijmuseum in Vlaardingen.
De vraag kwam in 1999 of ik bereid was bij 
Omroep Vlaardingen een “echt Vlaardings” 
programma te gaan 
presenteren,“Oud 
Vlaardingen”.Daarin na-
tuurlijk gesprekken met 
Vlaardingers over alle 
mogelijke onderwerpen. 
Heel veel gasten hadden 
gevaren, hetzij op de 
visserij, de sleepdienst of 
de grote handelsvaart.

Intussen was mijn interesse in shanties en 
zeemansliedjes gewekt, en in mijn programma 
draaide ik dan soms deze muziek. In 
Vlaardingen wordt jaarlijks het Haring- en 
Bierfeest gehouden. In het feestprogramma was 
een aantal jaren achtereen ook een shanty-
festival opgenomen, hetgeen natuurlijk een 
mooie gelegenheid was om in de aanloop naar 
het feest gesprekken te maken met, en muziek 
te draaien van shantykoren.
Vlaardingen telde vier shantykoren die allemaal 
graag in het programma kwamen vertellen. Ze 
vroegen ook steeds of ik lid bij hen wilde 
worden. Ik heb die boot destijds afgehouden 
omdat ik bang was dat, als ik lid werd bij het ene 
koor, de andere drie niet meer bij de radio 
wilden komen praten.

In 2007 kreeg ik een telefoontje van shantykoor 
De Vlaardingse Muiters. Men vroeg mij om mee 
te gaan naar de partnerstad van Vlaardingen t.w. 
Moravska Trebova in Tsjechië om in enkele talen 
de liedjes aan elkaar te praten. Het was een 
geweldige happening, en daarop heb ik besloten 
om dan ook maar lid te worden van De 
Vlaardingse Muiters.
Het gevolg was uiteindelijk dat ik voor Omroep 
Vlaardingen een shantyprogramma “Shanties 
bij de Vleet” ben gaan maken, daarbij gesteund 
door Chiel Harte (Stuurloos, Schiedam) en 
technicus Bart Zandstra. Ons programma 
bestaat intussen ruim 12 jaar en er hebben ook 
andere stations bij ons aangehaakt. 
Op www.shantiesbijdevleet.nl/luisteren , vindt u 
de uitzendtijden van het programma. Verzoeken 
en reacties van alle koren zijn natuurlijk welkom.
Even terug naar het Visserijmuseum en het 
Haring- en Bierfeest. Vlaardingen staat nog 
steeds te boek als haringstad. Het 
Visserijmuseum, tegenwoordig Museum 
Vlaardingen, huurde tijdens de festiviteiten 
gedurende de maand juni een schip van het 

http://www.shantiesbijdevleet.nl/luisteren.html


Scheepvaartmuseum Amsterdam. Dat was de “Balder VL 92”.  De 
laatste originele zeillogger, in 1912 in Vlaardingen gebouwd voor 
de  haringvisserij. In 2006 verkocht  Amsterdam het, niet al te 
beste, schip aan Vlaardingen voor €1. 
Naast vrijwilliger bij het Museum Vlaardingen werd ik ook 
vrijwilliger bij de “Balder”. De vrijwilligers probeerden het schip 
voor verdere ondergang te behoeden. Dat lukte niet en er werden 
fondsen geworven voor een complete restauratie. Deze duurde 
ruim een jaar en in 2015 kwam de “Balder” weer terug op zijn 
plekje voor het Museum Vlaardingen. 
Vrijwel jaarlijks werd het schip uitgenodigd op de Wereld 
Havendagen in Rotterdam, waar dan tevens een shantyfestival 
plaats vond.
Ook in 2018 kwam de “Balder” weer naar de Wereld Havendagen 
in Rotterdam, waar toen 11 shantykoren en -groepen kennis met 
haar hebben gemaakt, omdat ze diende als podium voor de 
koren. We kregen leuke reacties en misschien was u er zelf wel bij.

Wilt u meer weten over het schip kijk op www.zeilloggerbalder.nl  en op youtube / Balder naar zee 
bestemming thuishaven Vlaardingen.
Zo ziet u waar de titel van dit stukje vandaan komt.

Een hartelijke groet van Max Thurmer
               “Shanties bij de Vleet”

BALDER

https://www.zeilloggerbalder.nl/


They took us jolly sailor lads
A-fishing for the whale.

On the fourth day of August in 1864
Bound for Greenland we set sail.

The lookout stood on the cross-trees high
With a spyglass in his hand.

“There's a whale, there's a whale, there's a
whale-fish,” he cried,

“And she blows at every span.”
The captain stood on the quarterdeck,

And a sod of a man was he.
“Overhaul, overhaul, let your davit tackles fall.”

And we'll launch them boats to sea.
We struck that whale and the line played out

But she gave a flurry with her tail.
And the boat capsized, we lost seven of our

men,
And we never caught that whale.

Now the losing of seven fine seamen,
It grieved the captain sore.

But the losing of a bloody sperm whale
Oh, it grieved him ten times more.
Now, Greenland is a horrid place,
Where our fisher lads have to go,

Where the rose and the lily never bloom in
spring;

No there's only ice and snow.

Ik heb een koptelefoon op en luister via een 
cassettespelertje naar een gammel bandje. Aan boord 
van deze cassette staan The Watersons. Het is een 
opname van: Sea Songs and Shanties on the French 
compilation Chants de Marins IV: Ballads, Complaintes 
et Shanties des Matelots Anglais. Het blijft wat 

onduidelijk, de herkomst en oorsprong van mijn 
cassettebandje. Gekregen 
waarschijnlijk.
The Watersons zingen een 
ingedampte versie, aangezien 
het maar uit zes coupletten 
bestaat. Toch klopt het 
allemaal precies. Het lied 
handelt over de jacht op de 
potvis in de Noordelijke IJszee 
ter hoogte van Spitsbergen. Ik vind het de mooiste 
weergave van dit lied, dat ik ooit gehoord heb. Als 
kwajongen zat ik met mijn oor tegen de bekleding van 
een grote Waldorf radio. 

Ik had iets gehoord van een Ierse groep. Ze zongen 
anders dan alle andere groepen en zangers en 
zangeressen van die tijd. Het klonk rauw en opzwepend. 
Een of twee keer kwam het nummer nog langs bij Radio 
Caroline. Ik vond het prachtig. Mijn moeder joeg me naar 
buiten. Zij wou Catharina Valente en Vico Toriani horen. 
Al het andere was lawaai en Radio Caroline was helemaal 
driemaal niks. 
Pas in de jaren zeventig, kocht ik mijn eerste LP van ‘ The 
Dubliners’ en draaide het ding grijs, totdat mijn vrouw er 
lichtelijk gek van werd. We zijn overigens nog steeds bij 
elkaar. Bijna 50 jaar. Daar stond het op de achterkant van 
de hoes: ‘At Home with the Dubliners’. 
En toen pas kwam ik er achter, dat het nummer ‘the 
Greenland Whalefishery’ heette. Maar ‘The Watersons’, 
hebben nog steeds mijn voorkeur. Ze zingen het nummer 
op onnavolgbare wijze. Het lied is een klaagzang op het 
hard leven aan boord van een walvisvaarder. Door de 
rauwe stemmen van zangeressen Norma en Elaine, 
zweven de ellendige kou en de ontberingen bijna je 
huiskamer in. 
Het handelt hier over de walvisvaart in de noordelijke 
wateren rond Spitsbergen en Groenland. Later zou de 
vangst zich verplaatsen naar Strait Davis door zware 
overbevissing door 

de Nederlanders en de Engelsen. Basil Lubbock opent 
de eerste hoofdstukken in zijn boek ‘The Whalers’ met 

THE GREENLAND WHALEFISHERY

Het verhaal achter het lied
jan huttinga



telkens twee coupletten van ‘The Greenland 
Whalefishery’. De oude versie, die voor het eerst opdook 
in 1750. 
Volksmuziek werd vaak mondeling doorgegeven. Zo had 
ook een goede shantyman een heel repertoire aan 
liederen tot zijn beschikking en combineerde hij en 
varieerde hij er vrolijk op los. Namen van havensteden, 
namen van de dames van plezier, het was allemaal 
uitwisselbaar. 
Zoals het in folksongs gebruikelijk is, kan men van een 
lied verschillende variaties tegenkomen. Dit lied 
beschrijft waarschijnlijk niet één historische gebeurtenis 
op zee, maar is het een samenvoeging van rampen, die 
zich hebben voorgedaan. Het handelt hier om een 
samenballing van gebeurtenissen, de kou en ellende en 
bovenal het gevaar. Het armzalig lot van de matroos aan 
boord van een walvisvaarder voor de mast, die ook nog 
maar een zeer bescheiden aandeel in de buit kreeg. In 
“Moby Dick” monstert de hoofpersoon Ismael aan voor 
een 300ste deel van de netto opbrengst. Dat is hard 
werken en koude lijden voor een opbrengst die ongewis 
is. 
The Watersons hebben een korte versie van deze 
broadside op de plaat gezet. De jaartallen kunnen 
verschillen, de namen van de schepen kunnen variëren. 
Maar onvermijdelijk wordt koers gezet naar Groenland 
en de Noord Atlantische Oceaan rond Spitsbergen. Dag 
en nacht was de uitkijkpost boven in de mast bezet. 
Deze uitkijkpost bestond uit een plank met wat hoger 
twee hoepels aan de mast. Van daaruit werd continue de 
zee afgespeurd op zoek naar walvissen. Aan boord van 
de Cachelot, in het boek van Frank T. Bullen, werd een 
bonus uitgeloofd voor diegene die als eerste een walvis 
ontdekte. Mark Adlard beschrijft dat aan boord van de 
William Scoresby, de kaptein een ton liet aanbrengen in 
de mast, om de uitkijk wat meer bescherming te bieden 
bij zijn koude werkzaamheden. Aan boord van iedere 
walvisvaarder stonden minstens 6 roeiboten klaar. Deze 
waren volledig uitgerust 
met riemen, harpoenen 
en vaten met lijnen. Alles 
werd steeds 
gecontroleerd en bij het 
eerste teken van de 
uitkijk boven in de mast 
en na de positiebepaling 
door de kapitein kwam 
het teken en gingen een 
aantal van de boten 
overboord om de jacht 
op de walvis in te zetten. 
In de noordelijke 

walvisvaart, werd er voornamelijk op de Groenlandse 
walvis en de potvis gejaagd. Enorme gevaartes die zich 
niet zomaar lieten verschalken. Iedere boot had een 
harpoenier aan boord. Deze stond voor op de punt van 
het ranke vaartuigje en probeerde zijn harpoen in de 
walvis te jagen. Was het raak, dan was de kans groot, dat 
het gewonde dier wilde vluchten door te duiken. Aan de 
harpoen zat een lange lijn, die perfect opgerold in een 
vaatje lag. Deze lijn vloog met ziedende kracht uit het vat 
en men hoopte dat de walvis niet al te diep zou duiken. 
Het is onvoorstelbaar dat een rank bootje met een aantal 
waaghalzen aan een walvis vastzat en in vliegende vaart 
meegesleurd werd. Door nog meer harpoenen in het dier 
te gooien raakte het dier uiteindelijk uitgeput. Was het 
dier eindelijk gedood dan werd er een gat gesneden in de 

staartvin. Daaraan werd een lijn bevestigd en zo 
probeerde men al roeiend het moederschip te bereiken. 
Maar bij de jacht in dit lied gaat het helemaal mis. De 
walvis is een bijzonder groot en sterk dier. En zeker de 
potvis stond bekend om zijn weerstand en agressiviteit. 
Het beroemdste voorbeeld is Moby Dick geschreven 
door Herman Melville. Kapitein Ahab uit Nantucket stelt 
bezit en leven in de waagschaal om zich te wreken op dit 
enorme witte monster. In een eerdere ontmoeting had 
Ahab het onderspit moeten delven en was een been 
kwijtgeraakt. Het monster dat de walvisvaarder ‘Essex’ 
ramde in 1820 en er voor zorgde dat het schip zonk, 
stond model voor de witte walvis, die door kapitein Ahab 
Moby Dick wordt genoemd. 
In ‘The Greenland Whalefishery’ gaat het dus mis. De 
getro en walvis duikt onder en slaat met zijn enorme 
krachtige staart het ranke bootje aan stukken. Een aantal 
mannen aan boord van het ranke bootje worden daarbij 
gedood. Mensenlevens waren vaak weinig in tel. Ook hier 
was het leven van een matroos niets in vergelijking met 
de prijs die een vat walvistraan zou opbrengen. De 
kapitein heeft meer te doen met het geleden verlies van 
een aantal vaten traan en waarschijnlijk droomde hij al 
over een flinke voorraad baleinen en ‘amber gris’. Dat er 



een aantal van zijn mannen sterft, is minder belangrijk. 
Wat bezielde de mensen om op walvissen te gaan jagen. 
De ontberingen waren haast niet voor te stellen en de 
gevaren voor harpoeniers en roeiers in de walvissloepen 
waren talrijk. Het dagelijkse leven aan boord van een 
walvisvaarder, viel over het algemeen mee. Er kwam pas 
echt actie als van boven uit de mast de melding kwam, 
dat er een walvis gesignaleerd was. Dan kwam 
veranderde de de sloom zeilende walvisvaarder in een 
drijvende fabriek. Eerst was er de jacht op de walvis en 
de pogingen om het dier te vangen en te doden. Daarna 
werd het dier langszij genomen en compleet van zijn 
lagen vet ontdaan. Aan boord werden de kookpotten 
opgepookt en kon het uitkoken beginnen. Alle olie werd 
opgeslagen in vaten. De baleinen werden uit de kaak 
gezaagd en gebroken. Soms liet men het karkas drijven 
voor de haaien en de zeevogels. Vaak gingen ook de 
botten in de kookpot en probeerde men iedere druppel 
uit het dier te winnen. 
Walvistraan, baleinen en de botten. Alles van het dier 
was bruikbaar. De traan was een belangrijke grondstof. 
Het deed dienst als lampenolie en was een ingrediënt 
voor de zeepindustrie. De baleinen van de baardwalvis 
werd voor zeer veel doeleinden gebruikt. Baleinen in 
paraplu’s en later in de hoepelrokken van de dames zijn 
nog meer twee toepassingten. In de kop van de potvis 
bevond zich een olie/ wasachtige substantie, die 
eveneens kapitalen opbracht. En dan niet te vergeten het 
‘amber gris’. Dat was eveneens een grondstof in de 
parfum industrie. In de darmen van een potvis bevind 
zich deze grijze massa. Het bracht kapitalen op. Een 
walvisvaarder met een goed gevuld ruim, bracht zoveel 
geld op, dat er voldoende overbleef om een nieuw schip 
uit te rusten of misschien wel twee. 
Door overbevissing is de Noordelijke walvisvaart 
geëindigd. En andere grondsto en zorgden ervoor dat de 
vraag naar traan, baleinen en andere ingrediënten van 
het dier overbodig werd. Overbevissing is in dit verband 
een wat ongelukkige term, aangezien de walvis een 
zoogdier is. Ook de Nederlanders hebben hun steentje 
bijgedragen aan de overbevissing, of beter gezegd, 
uitroeiing van deze bewoners van de zee. Op het eilandje 
Amsterdam bij Spitsbergen werden traankokerijen 
gevestigd, om direct de gevangen walvissen te 
verwerken. Het was een verschrikkelijk vies, stinkend 
karwei. De lucht is met niets te vergelijken. Het dorpje 
dat op Spitsbergen ontstond, werd niet voor niets 
Smeerenburg genoemd. Maar de walvisvaart was 
gedoemd om aan het financiële gewin ten onder te 
gaan. 
Toen rond 1859 de Amerikaan Thomas Welcome 
Roys het harpoengeweer en het harpoenkanon 

introduceerde was de strijd beslist en door 
invoering van stoom de walvisvaart een drijvende 
industrie werd, was het einde van veel walvissoorten 

in zicht.
Vandaag de dag is de jacht op de walvissen 
grotendeels verboden. Enkele landen jagen  nog 
onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. 
Maar de weerstand tegen de jacht op allerlei 
walvissoorten groot en klein neemt toe. De 
noodzakelijkheid is ook niet meer aanwezig. Er zijn 
voldoende andere middelen aanwezig. 
Na de Tweede Wereldoorlog hebben we het in 
Nederland nog eens geprobeerd. De walvisvaart. Er was 
een tekort aan alles en men dacht dat het de moeite 
loonde om weer op de walvisvaart te gaan. Deze keer 
ging het richting Zuidpool. Maar in 1964 werd er een 
einde aan deze jacht gemaakt, de vangsten vielen tegen 
en de internationale quota maakten het vissen 
uiteindelijk niet meer lonend. De walvisvaarder Willem 
Barendsz II. werd verkocht aan Japan. 
Mij rest The Watersons en The Dubliners.
Het genoemde lied van The Watersons en the Dubliners is te beluisteren via 

you tube
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