
3 - Every inch a sailor  

     

Speulers: 

Walvisveerder Jack (J) – Marten 

Barkeeper Pier(P) – Eddy 

Klaant Sietse (S) – Roel 

 

Barkeeper Pier poetst de glaezen. Sietse komt binnen stoeven. 

 

S: Pier, Pier! Hebben jow et al heurd? 

P: Wat moe’k nòw weer heurd hebben, Sietse? 

S:  D’r is hier veur de kust een ontiegelik oold zeilschip opdeuken. 

 Wel twiehonderd jaor oold! 

P: Now, da’s dan behoorlik oold ni’js, Sietse. 

S: Ja, jow geloven mi’j weer niet. Mar et is eerlik waor.  

 Mien zuster Sijtje, die toevallig krek boven de bedden dee en mit de verrekieker uut  

  et raem loerde, het et zels zien! 

P:  Oh ja, jow zuster Sijtje. Et zal ok niet. 

S: Ja, mien zuster ja. In elk geval: die het dat schip zien. Zoe’n hiele oolde, mit zeilen mit 

  scheuren d’r in. Een spoekschip, zee ze. 

P: Een spoekschip, nog wel! Dus jow zuster Sijtje het spoeken zien! Dat verklaort een  

  hoop. 

S: Ach man, jow geloven mi’j ok nooit. 

P: Ze dee krek de bedden boven, zeden jow toch? 

S: Ja…en? 

P: Now dan zal ze wel een laeken veur een spoek anzien hebben, daenk’. 

S: Ach laot mar weer, dan. As jow mi’j nooit serieus nemen. Mar waacht mar of.  

  Kon nog wel es een hoop gezeik van kommen kunnen. Doe me mar een jenever, Pier. 

(Spel gaot veerder in mime) 

Walvisveerder Jack komt van aachter uut de zael op. 

 

J: Mag ik d’r even tussendeur laveren, meensken? Ja, daank je wel… 

 Nee, blief rustig zitten. Ik ronde die boei eers wel van stuurboordkaante… 

 Verhip, dit is de verkeerde kaant op. Dommiet lig ik nog veur Pampus… 

  (kiekt deur verrekieker naor et teniel) Ah, laand in zicht! 

  Verhip, een uutbaoteri’j  is d’r ok. Koers west-zuudwest, wiend in de zeilen en volle  

  kracht veuruut! Man, man, wat hebbe ik een dust… 

  Kiek es an, ik bin d’r al haost.  

(tegen een toeschouwer, die wat in de weg zit:) Oh, et spiet mi’j al ketelbinkie, mar ie 

zitten mi’j al wat in et vaerwaeter. Ah mooi, daank je. Zo lokt et wel. 

(klimt et teniel op en loopt naor de bar, naor Pier en Sietse) 

J: Goeieaovend volk. Doe mi’j mar een levertraon on the rocks, want ik hebbe dust as 

 een zoolte hering in een bakkien mit siepels. 

P: Wàt wollen jow drinken, zeden jow? 

J: Een levertraon on the rocks. 

P:  Levertraon on the rocks? 

S: Ach ja Pier, hi’j zal wel een recht-op-en-daele bedoelen. 



J: Welnee, levertraon. Dat zeg ik toch. 

P: Oh. Now ik zal zien of ik zoks in huus hebbe. 

J: Mooi. On the rocks graeg. 

P: On the rocks? 

S:  Doe d’r mar een haantien grint bi’j, Pier. 

 (tegen Jack) En mit wie hebben wi’j hier et genoegen, a’k vraogen mag? 

J: Jack. Jack de Schipper. 

P: Jack de wie? 

S: De Ripper? 

J: Nee. da’s een eer verhael. De Schipper. Jack de Schipper, walvisveerder. En dat now  

  al weer op ‘e kop af 25 jaor! 

S: Ah! Een jubilaoris. Now Pier, gooi d’r nog mar iene in. Dat moe’n we vieren. 

P: Walvisveerder zeden jow? Ik wust niet dat die nog bestonnen. 

J: Jawis, hier staot d’r iene veur jow neuze. 

S: Kiek es an. En hoe is et mit de walvis veerder? 

J: Mit mi’j? Best heur. Ik hebbe hier krek een peer menuten leden et anker uutgooid. 

S: Nee, mit de walvis. Hoe is et mit de walvis……veerder? 

J: Oh, mit de walvis. Ja, dat zal wel gaon. 

P: Ik miende, dat daor niet meer op jaegd wodden mocht. 

J: Now ja, dat klopt wel….officieel… 

P: Krek, dat doen toch alliend nog de Japanners? 

J: Ja, dat eh…dat klopt feitelik wel, mar…. 

S: Precies, de Japanners. Die maeken daor sushi van. 

P: Sushi? 

S: Ja, mar dan moej’ wel een allemachtig grote honger hebben vanzels.  

  Dan zit ie in no-time graotvol! 

J: Och heur, de laandrotte wil ok lollig wezen. 

S: Ah man, grappien je… 

 Mar vertel es, hoe kan et dan dat jow nog altied walvisveerder bin? 

J: Now kiek, dat zit zo. Ik wust niet dat dat niet meer mocht. Ik bin dan ok jàoooren  

  onderwegens west veur ik hier weer veur aanker gong. 

P: Hoezo… jàoooren? 

J: Krek wa’k zegge: jàoooren. Vandaor da’k niet wust dat de walvisjaacht verbeuden 

  wodden was. Tot twie daegen weeromme. 

S: Hoe kan dat now?  

J: Da’s een lang verhael. Doe mi’j nog mar een levertraon, barman. Dan zal ik jim  

  vertellen hoe et zit. Et is al weer jaoren leden, da’k veur et eerst anmoonsterde in 

  de haeven van Rotterdam… 

P: Hoho, waacht even. Ik zitte niet te waachten op een verhael van weet-hoe-lange.  

  De kotte vassie graeg. 

J: Now best. De kotte vassie. 

 Ik monsterde dus an op een schip dat et roeme sop keus om op walvisjaacht te gaon. 

  De eerste daegen was dat wel wennen. Ik was meer bezig mit an Neptunus te  

  offeren, dan dat ik mi’j nuttig maekte an boord. 

S:  An Neptunus offeren? 

P: Ja, kotsend over de reling hangen. 

J:  Ik moest dus alle bramzeilen bi’jzetten en flink de baokens verzetten om zeebienen  



  te kriegen en et vak te leren.  

  Nog veur et de spuigaeten uutleup besleut ik et veurtouw te nemen en et geti’j niet  

  verlopen te laoten. In kotte tied wust ik mi’j op te waarken. Ik leut me niet van  

  bakboord naor stuurboord jaegen en wodde maoties mit de kapitein. Zo wust ik 

  iederiene de loef of te stikken en veur ik et in de gaten hadde, was ik eerste  

  stuurman. En niet deur mit de dweil deur et gangboord te lopen, heur! 

S: Mit de dweil deur et gangboord? 

P: Ja, hi’j bedoelt: niet deur te sli’jmen bi’j de baos. 

S: Oh. Zeg dat dan. 

J: In elk geval, ik maekte schoon schip en deur riegelmaotig uut et roer te lopen… 

S: Huh? 

P: Wat onverwaachts te doen… 

S:  Oh. 

J: Uut et roer te lopen… wust ik oons schip hieltied weer op de juuste koers te holen. 

  Naor de beste walvisgronden, zodat we keer op keer spekkoper weren. 

  Tot d’r een kink in de kabel kwam. Dat was op een wienderige novemberdag. We  

  zagen et schip mit zoere appels al van vere ankommen. Hoewel we goed veurbereid 

  weren – een goeie kapitein gaot ommes niet zonder beschuut in zee – gongen we  

  toch ommeraek et schip in. We zetten alles op alles, om niet mit man en moes te 

  vergaon. Dat was een kwestie van improviseren. Want jow kun de wiend niet  

  veraanderen, mar wel de staand van de zeilen. Et was een kwestie van alle hens an  

  dek en gelokkig gong uutaenlik de storm liggen. We weren doe al zoveer uut koers  

  raekt, dat we gien idee hadden waor as we ronddobberden. Sund die tied hebben we  

  gien walvis meer zien. We weren mooi in de aep logeerd. 

S: Stoer verhael heur. En hoe gong et veerder? 

J: Now, ik hebbe nog een posien op et vinketouw zeten. In ofwaachting van ere  

   kaansen, mar die dienden zich niet echt an. We bepaolden oonze koers en besleuten  

  op thuus an te vaeren. Zo bleven we nog een schoffien doelloos in de Noordzee  

  ommedobberen en deden daor nog wat havens an. 

P: Klinkt niet bepaold spannend.  

J:  Nee was et ok niet. 

S: Wat was daor te beleven dan? 

J: Niet veul, kan ‘k  jow wel zeggen. We deden dan ok niet zo vule. Even een blik op Ant  

  werpen… een borrel in Kiel haelen…nog even in Ter neuzen…en mit de hielen  

  bemanning een peer vassies in Vlis zingen… 

S: Tjongejonge, wat een drokte. 

P: Ach welnee, Sietse. Da’s allemaole flauwekul man. Of niet Jack? 

J:  Klopt, haha! Mar ik vun de woordspeulingen te leuk om ze aachterwege te laoten. 

 Mar zonder gekhied, we bin hier zokrek veur aanker gaon en ik hebbe besleuten de  

  naalde in et spek te stikken. 

S: De naalde in et spek? 

P: Hi’j gaot mit pensioen. 

J: Juust. Ik zet et aanker aachter de katte. Ik gao weer an laand wonen. Zuuk een vrouw  

  en gao alliend nog aan de wal vissen. 

S: Een vrouw zegt ie. Now, dan mar an de scharrel. 

P: Of hej’ al een schattien op et oge, Jack? 

J: Wis en zeker. Vlak veur ik van boord gong, zag ik mit mien verrekieker vanuut et  



  kri’jenust een husien aan de diek. Daor ston, boven veur et raem, een vrommes mit  

  een verrekieker mi’j recht an te staoren. Ze keek of ze spoken zag, mar ik mien toch 

  warkelik, da’k heur naor mi’j zwaaien zag mit een kussensloop. 

S:  Kussensloop? 

J: Daor leek et al op. Dat, as jim mi’j verontschuldigen willen… Ik waoge een gokkien en 

  gao daor mar es op an. Mit een betien mazzel kan ik dommiet onder zeil aachter kaap  

  kont! (staot op, drinkt in ien slok zien borrel op). 

  Ahoy laandrotten, ik maeke schoon schip (of). 

S: Wat een oelewapper. 

P: Eh Sietse, zeden jow niet dat jow zuster Sijtje….boven veur et raem…mit een  

  verrekieker… 

S:  (springt overaende) Allemachtig! Sijtje! Ik voer die zeebonk an de vissen! (draeft of) 

 


