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DOUWE JONGENS, DOUWE   011 

We trekken en sleuren ons hier kapot 
Douwe jongens, douwe 
En dat voor zo weinig geld, bij God! 
Douwe jongens, douwe 

 
De bakpan is slecht en de vis is klein 
Douwe jongens, douwe 
Dat komt omdat wij maar sloebers zijn 
Douwe jongens, douwe 
 
 Wij zijn al zo lang van huis weggeweest  Douwe… 
Ons vrouwen die missen wij nog het meest Douwe… 

 

Ik heb toch zo schoon gedroomd vannacht Douwe… 

Een zeemeermin in mijn beddeke lag  Douwe… 

 

Nu is Neptunus op mij zo kwaad   Douwe… 

Hij is jaloers en tot alles in staat   Douwe… 

 

Nu is hij jaloers en tot alles in staat            Douwe… 

Hij laat het stormen, ons schip vergaat  Douwe… 

 

Maar als we vergaan dan kom ik misschien Douwe… 

Terug bij die knappe zeemeermin   Douwe… 

 

En op de bodem van de oceaan   Douwe… 

Daar kun je nu twee geliefden zien staan   

 

Douwe jongens, douwe…… Douwe jongens, douwe…  

 

Leo 
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Oostends Kaperslied    46 

Courage, à l'abordage 
schep kloeke moed en 't zal der wel bij gaan 
met paardebonen om te verschonen  
en suikerioen om de mensen dood te doen. 
 
 

Shanties waren in oorsprong werkliederen uit de  tijd van de grote zeilvaart, 

18e en 19e eeuw. Er werd gezongen om het zware werk te ritmeren en te 

verlichten. Motoren bestonden niet. Meestal gaf een voorzanger, de 

shantyman, de cadans aan in de strofes, de rest van de bemanning  

bevestigt in het refrein.   

Mettertijd zijn alle zeemansliederen onder de noemer shanties 

terechtgekomen: er werd ook gezongen tijdens rustperiodes, ’s avonds, bij 

windstilte, als drinklied of om één of andere wantoestand aan te klagen.  

Het thuisfront is een groot thema, maar de liefjes in de aanleghavens 

bevolken sommige van de meest bekende zeemansliedjes. 
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JOHN KANAKA           137 
 
I heard, I heard, the old man say,      
John Kanaka-naka tu-lai-ay 
Today, today is a holiday, 
John Kanaka-naka tu-lai-ay. 
 
Tu-lai-ay, oh, tu-lai-ay 
John Kanaka-naka tu-lai-ay     
 
We’ll work tomorrow, but no work today, 
John Kanaka-naka tu-lai-ay 
We’ll work tomorrow, but no work today ! 
John Kanaka…. 
Tu-lai-ay, oh…. 
 
 We’re bound away for Frisco Bay,   John Kanaka-… 
We’re bound away at the break of day!      John… 
 
We’re bound away around Cape Horn   John… 
We wish to Christ, we’d never been born! John… 
 
Oh haul, oh haul, oh haul away,   John… 
Oh haul away, an’make her pay!   John… 

    Organiseer met uw vereniging een samenzang-avond  

         Info@gaffeltuig.be       +32 478 22 98 40 

 

Clem 
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FIDDLER’S GREEN   140   
 

As I roved by the dockside, one evening so fair 

To view the salt waters, and take the sea air 

I heard an old fisherman, singing his song 

O take me away boys, my time is not long 

Wrap me up in me oilskin and jumper 

No more on the docks I'll be seen 

Just tell me old shipmates 

I'm taking a trip, mates 

And I'll see you someday, in Fiddler's Green 

 

Now Fiddler’s Green, Is a place I've heard tell 

Where fishermen go, If they don't go to hell 

Where the skies are all clear, and the dolphins do play 

And the cold coast of Greenland, is far far away…   

Wrap me up… 

 

Where the sky’s are all clear, and there's never a gale 

And the fish jump on board, with a flip of their tail 

You can lie at your leisure, there's no work to do 

And the skipper below, making tea for the crew 

Wrap me up… 

 

When you land in the dock, and the long trip is through 

There's Pubs and there’s clubs, and there's lassies there too 

Where the girls are all pretty, and the beer is all free 

And there's bottles of rum, hanging from every tree…  

Wrap me up… 

 

Now I don't want a harp, nor a halo, not me 

Just give me a breeze, and a dark rolling sea 

And I'll play me old squeeze box, as we sail along 

With the wind in the rigging, to sing you this song…  

Wrap me up… 
 
 

René 
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Irish rover   130 

 

On the fourth of July, eighteen hundred and six,  
we set sail from the sweet Cobh of Cork.  
We were sailing away with a cargo of bricks  
for the Grand City Hall in New York.  
 'T was a wonderful craft  
 she was rigged fore and aft  
 and how the wild wind drove her. 

She had twenty three masts and stood many a blast,  
and they called her The Irish Rover. 

and they called her The Irish Rover. 
 
There was Barney McGee, from the banks of the Lee 
There was Hogan from County Tyrone 
There was Johnny McGurk 
Who was scared stiff of work 
And a man from Westmeath called Malone 

There was Slugger O'Toole,  
who was drunk as a rule 
And Fighting Bill Tracy from Dover 

And your man, Mick McCann, from the banks of the Bann 
Was the skipper of the Irish Rover 

Was the skipper of the Irish Rover 
 

We had sailed seven years, when the mizzen broke down 

And the ship lost its way in the fog 

And that whale of a crew, was reduced down to two 

Just myself and the Captain's old dog 

Then the ship struck a rock,  

Oh Lord! what a shock 

The bulkhead was turned right over 

Turned nine times around,  

And the poor old dog drowned 

I'm the last of The Irish Rover 

I'm the last of The Irish Rover        (2X) 
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THE WILD ROVER  133   
 

I've been a wild rover for many a year… 
And I spent all my money on whiskey and beer. 
And now I'm returning with gold in great store… 
And I never will play the wild rover no more. 

And it's no, nay, never, 
No nay never no more, 
Will I play the wild rover   
No never no more. 

 
I went to an ale-house I used to frequent 
And I told the landlady my money was spent. 
I asked her for credit, she answered me "nay 
Such a custom as yours I can have every day." 

And it's no, nay, never… 
 
I took from my pocket ten sovereigns bright 
And the landlady's eyes opened wide with delight. 
She says "I have whiskeys and wines of the best 
And the words that I spoke sure were only in jest." 

And it's no, nay, never… 
 
I'll go home to my parents, confess what I've done 
And I'll ask them to pardon their prodigal son. 
And if they forgive me as oft times before 
I never will play the wild rover no more. 

And it's no, nay, never… 
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LEAVE HER, JOHNY LEAVE HER     147 

 
Oh the times was hard and the wages low 

Leave her, Johnny, leave her 
And the grub was bad and the gales did blow 

And it's time for us to leave her 
 

Leave her, Johnny, leave her 
Oh, leave her, Johnny, leave her 
For the voyage is done and the winds do blow 
And it's time for us to leave her 

 
I thought I heard the Old Man say     Leave her… 
You can go ashore and take your pay    And it’s…  

Leave her, Johnny, leave her… 
 
Oh her stern was foul and the voyage was long  Leave… 
The winds was bad and the gales was strong           And it’s… 

Leave her, Johnny, leave her… 
 
And we'll leave her tight and we'll leave her trim  Leave… 
And heave the hungry packet in     And it’s…  

Leave her, Johnny, leave her… 
 
Oh, leave her, Johnny, leave her with a grin   Leave… 
For there's many a worser we've sailed in   And it’s… 

Leave her, Johnny, leave her… 
 
And now it's time to say goodbye     Leave… 
For the old pierhead is drawing nigh    And it’s… 

Leave her, Johnny, leave her… 
 
 



liedboek gaffeltuig    9 

 

  

DON’T FORGET YOUR OLD SHIPMATE   148 

Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack.  
Safe and sound at home again, let the waters roar, Jack. 

Long we've tossed on the rolling main 
now we're safe ashore, Jack, 
Don't forget your old shipmate, 
faldee raldee raldee raldee rye-eye-doe 

 
Since we sailed from Plymouth Sound, four years gone, or nigh, Jack.  
Was there ever chummies, now, such as you and I, Jack? 

Long we've tossed… 
 
We have worked the self-same gun, quarterdeck division.  
Sponger I and loader you, through the whole commission. 

Long we've tossed ...  
        
Oftentimes have we laid out, toil nor danger fearing,  
Tugging out the flapping sail to the weather earring. 

Long we've tossed ...  
       
When the middle watch was on and the time went slow, boy,  
Who could choose a rousing stave, who like Jack or Joe, boy? 

Long we've tossed ... 
    
There she swings, an empty hulk,  
not a soul below now.  
Number seven starboard mess  
Misses Jack and Joe now. 
  Long we've tossed ...  
       
But the best of friends must part,  
fair or foul the weather.  
Hand yer flipper for a shake,  
now a drink together. 

Long we've tossed ... 
 

Toon 
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Blood Red Roses   138 

 

Our boots and clothes are all in pawn  
 Go down, you blood red roses, Go down  
It's mighty drafty 'round Cape Horn  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 Oh, you pinks and posies  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 
 
It's round Cape Horn that we must go  
 Go down, you blood red roses, Go down  
For that is where them whalefish blow  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 Oh, you pinks and posies  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 
 
My dear old mother wrote to me  
 Go down, you blood red roses, Go down  
Oh, son, dear son come home from sea  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 Oh, you pinks and posies  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 
 
Now one more pull and that will do  
 Go down, you blood red roses, Go down  
For we're the boys to pull her through  
 Go down, you blood red roses, Go down  
 Oh, you pinks and posies  
 Go down, you blood red roses, Go down  

 

www.gaffeltuig.be   Info@gaffeltuig.be       +32 478 22 98 40 
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Spanish Ladies   143 

 

Our boots and clothes are all in pawn 
Farewell and adieu, to you Spanish Ladies 
Farewell and adieu, you ladies of Spain; 
For we've received orders for to sail for old England,  
But we hope in a short time to see you again.  
  We’ll rant and we'll roar, like true British sailors 
  We'll rant and we'll roar, all on the salt seas.  
  Until we strike soundings in the channel of old England; 
  From Ushant to Scilly is thirty-five leagues.  
         
We hove our ship to, with the wind from sou'west, boys 
We hove our ship to, deep soundings to take;  
't Was forty-five fathoms, with a white sandy bottom 
So we squared our main yard and up channel did make. 
   We’ll rant and we'll roar…  
           
The first land we sighted, was call-ed the Dodman, 
Next Rame Head off Plymouth, Start, Portland and Wight; 
We sailed by Beachy, by Fairlight and Dover,  
And then we bore up for the South Foreland light.   
  We’ll rant and we'll roar… 
           
Then the signal was made for the grand fleet to anchor 
And all in the Downs, that night for to lie; 
Let go your shank painter, let go your cat stopper  
Haul up your clewgarnets, let tacks and sheets fly!  
  We’ll rant and we'll roar…  
           
Now let ev'ry man, drink off his full bumper 
And let ev'ry man, drink off his full glass;  
We'll drink and be jolly and drown melancholy 
And here's to the health of each true-hearted lass.    
  We’ll rant and we'll roar… 
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PIQUE LA BALEINE 206   

       

Pour retrouver ma douce amie  
Oh mes boués, ouh là ouh là là. 
Pour retrouver ma douce amie  
Oh mes boués, ouh là ouh là là. 
 Pique la baleine, joli baleinier  
 Pique la baleine, je veux naviguer. 
 Pique la baleine, joli baleinier  
 Pique la baleine, je veux naviguer. 

 
Aux mille mers j'ai navigué. 
Oh mes boués, ouh là ouh là là. 
Aux mille mers j'ai navigué. 
Oh mes boués, ouh là ouh là là.  
 Pique la baleine, joli baleinier…. 

 
Des mers du nord aux mers du sud. 
Oh mes boués, ….   2X  
Pique la baleine, joli baleinier…. 

 
Je l'ai retrouvée quand j'm'ai noyé.  
Oh mes boués, ….   2X  
Pique la baleine, joli baleinier…. 
 

 

Dans les grands fonds, elle m'espérait.  
Oh mes boués, ….   2X  
Pique la baleine, joli baleinier…. 
 
En couple à elle j'm'suis couché. 
Oh mes boués, ….   2X  
Pique la baleine, joli baleinier…. 
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ELIZA LEE   150 

 
The smartest clipper you can find is, 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
She's the Margaret Evans on a blue sky line! 
Clear away the track and let the bulgine run. 

To my aye rig a jig in a junting gun, 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
With Eliza Lee all on my knee, 
Clear away the track and let the bulgine run. 

 
Oh, we're outward bound for the west creek pier 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
We'll go ashore at liverpool pier, 
Clear away the track and let the bulgine run. 

To my aye rig a jig… 
 
And when we're over in New York Town, 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
We'll dance their bowly girls around, 
Clear away the track and let the bulgine run. 

To my aye rig a jig… 
 
Oh the Margaret Tenans on the blue star line, 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
Shes never a day behind the time, 
Clear away the track and let the bulgine run. 
  To my aye rig a jig… 
 
Oh, when we're back in Liverpool town, 
Ho eh, ho ah, are you most done? 
I'll stand your whiskeys all around! 
Clear away the track and let the bulgine run. 

To my aye rig a jig… 
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FATHOM THE BOWL  151  

           

Come all ye bold heroes give an ear to me song, 
We'll sing in the praise of good brandy and rum, 
It's a clear crystal fountain near Ireland doth roll, 
Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. 

I'll fathom the bowl, 
I'll fathom the bowl, 
Give me the punch ladle  
I'll fathom the bowl. 

 
From France we do get brandy, from Jamaica comes rum, 
Sweet oranges and apples from Portugal come, 
But stout and strong cider are Ireland's control, 
Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. 

I'll fathom the bowl… 
 
Me father he do lie in the depths of the sea, 
With no stone at his head, but what matters for he, 
It's a clear crystal fountain near Ireland doth roll, 
Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. 

I'll fathom the bowl… 
 
So come all ye bold heroes give an ear to me song, 
We'll sing in the praise of good brandy and rum. 
It's a clear crystal fountain near Ireland doth roll, 
Give me the punch ladle, I'll fathom the bowl. 

I'll fathom the bowl… 
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DER ALLERBESTE KOCH  301       

 

Ich bin der allerbeste Koch.    Jub-hei-di! Jub-hei-da! 

Hat auch der Topf einmal ein Loch.   Jub-hei-di-hei-da! 

Dann stopf ich Kautabak hinein. 

Die Suppe schmecht noch mal so fein.  
Jub-hei-di! Jub-hei-da! Schnapps is’ gut für die cholera! 
Jub-hei-di! Jub-hei-da! Jub-hei-di-hei-da! 

 

Des morgens, wenn ich früh aufsteh.  Jub-hei-di! Jub-hei-da! 

Koch’ ich der Mannschaft gleich Kaffee.  Jub-hei-di-hei-da! 

Zu stark, da ist er nicht gesund. 

Man nimmt ja’n Priemje in den Mund. 

Jub-hei-di! Jub-hei-da! … 

 

Die Töpfe halt’ich immer rein.    Jub-hei-di! Jub-hei-da! 

Von innen und von aussen fein.   Jub-hei-di-hei-da! 

Ich spül’sie alle Monat’ aus. 

Das ist bei uns auf See so brauch. 

Jub-hei-di! Jub-hei-da! … 

 

Das Essen für die Kapitän.    Jub-hei-di! Jub-hei-da! 

Schmeckt kräftig und recht angenehm. Jub-hei-di-hei-da! 

Drum wird davon, eh’es serviert. 

Das beste an die seit’plasiert. 

Jub-hei-di! Jub-hei-da! … 

 

Für Schmalz da kriegt man schönes Geld.    Jub-hei-di! Jub-hei-da! 

Still wird es an die Kant gestellt.      Jub-hei-di-hei-da! 

Und ist die Reise dann volbracht. 

Wird Schmalz und Speck zu Geld gemacht. 

Jub-hei-di! Jub-hei-da! … 
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DRUNKEN SAILOR  131 

 

What shall we do with the drunken sailor 

What shall we do with the drunken sailor 

What shall we do with the drunken sailor  

early in the morning… 

way hey up she rises    

way hey up she rises 

way hey up she rises 

early in the morning… 

 

Shave his belly with a rusty razor   3X 

way hey up she rises …..  

Put him in a bed with the captain’s daughter 3X 

way hey up she rises ….. 

Put him in a longboat  till he’s sober   3X 

way hey up she rises ….. 

That’s what we do with the drunken sailor 3X 

way hey up she rises …. 
 
 

Gaffeltuig verzorgt een 

optreden voor uw 

vereniging… 

Samen-zingen is een 

mooie vorm van 

samen-zijn. 
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Whiskey Johnny   156   
 

Whiskey is the life of man, 
 Whiskey, Johnny!    
O, whiskey is the life of man, 
 Whiskey for my Johnny O!  
 
O, I drink whiskey when I can 
 Whiskey, Johnny! 
I drink it out from an old tin can, 
 Whiskey for my Johnny O! 
  
Whiskey gave me a broken nose! 
 Whiskey, Johnny! 
Whiskey made me pawn my clothes, 
 Whiskey for me Johnny O! 
  
Whiskey drove me around Cape Horn. 
 Whiskey, Johnny! 
It was many a month when I was gone, 
 Whiskey for my Johnny O! 
 
I thought I heard the old man say;   
 Whiskey, Johnny! 
I'll treat my crew in a decent way, 
 Whiskey for my Johnny O! 
 
A glass of grog for every man!  
 Whiskey, Johnny! 
And a bottle for the chantyman.  
 Whiskey for my Johnny O! 
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AL DIE WILLEN TER KAAP’REN VAREN  010 

 

Al die willen te kaap’ren varen, 

moeten mannen met baarden zijn. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, die hebben baarden. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, zij varen mee.   

 

Al die ranzige tweebak lusten,  

moeten mannen met baarden zijn. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, die hebben baarden. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, zij varen mee. 

 

Al die deftige pijpkens smoren, 

moeten mannen met baarden zijn. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, die hebben baarden. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, zij varen mee. 

 

Al die willen de walrus killen, 

moeten mannen met baarden zijn. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, die hebben baarden. 

Jan, Pier, Tjoris en Corneel, 

Die hebben baarden, zij varen mee. 
 Max 

Pieter 

Patrick 

Fred 
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ALLEN DIE WILLEN NAAR ISLAND GAAN  005 
 

Allen die willen naar Island gaan 
Om kabeljauw te vangen 
En te vissen met verlangen 
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe 
Tot drieëndertig reizen zijn zij nog niet moe  

Komt ons de tijd van de fooie aan 
Wij dansen met behagen 
En we weten van geen klagen 
Maar komt de tijd, maar komt de tijd naar zee te gaan 
Dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaar belaân  

Als er de wind van het Noorden waait 
Wij gaan naar de herberge 
En we drinken zonder erge 
Wij drinken daar, wij drinken daar op ons gemak 
Totdat de leste stuiver is uit onze zak  

Als er de wind uit het Oosten waait 
De schipper blij van herte 
Zegt: die wind die speelt ons perten 
't Zal beter zijn, 't zal beter zijn, 't zal beter zijn 
Te lopen voor de wind recht het kanaal maar in    

Langs de Lezaars, de Schorels voorbij 
Vandaar al naar Kaap Claire 
Die niet weet hij zal wel leren 
Toen komt erbij, toen komt erbij ons stureman 
En hij geeft ons de koerse recht naar Iseland 

Wij lopen 't eiland Rokol voorbij 
Al naar de Vogelscharen 
Dat kan ieder openbaren 
En dan vandaar, en dan vandaar naar Bredefjord 
En daar dan smijten wij de kollen buiten boord  

Eind'lijk dan komen w'op Island aan 
Om kabeljauw te vangen 
En te vissen met verlangen 
Naar Iseland, naar Iseland, naar Island toe 
Tot drieëndertig reizen zijn wij nog niet moe    
 
 

Bekend zijn ook de 

pilot-shanties die de 

route van de 

schepen 

beschrijven.  

Deze gaat over de 

kabeljauwvangst op 

IJsland.  

 



liedboek gaffeltuig    20 

 

  

DE MOORD VAN CRUIBEKE   020 
            

Vrienden aanhoort mijn droevig lied,  
wat er te Cruibeek is geschied 

Van joela faladera, van joela faladera 
Vrienden aanhoort mijn droevig lied, 

De ralderie, de raldera  
 
Daar was een man, een vrouw en kind, 
die leefden zomaar van de wind 

Van joela faladera, van joela faladera 
Daar was een man, een vrouw en kind, 

De ralderie, de raldera 

Op zeek’ren dag, ’t was in de nacht, 
kwamen de moord’naars onverwacht  
 
De man werd in zijn bed vermoord, 
de vrouw werd in een sloot gesmoord  
 
De meid werd uit haar bed gesleurd, 
en in de lengte doorgescheurd    
 
Het kind sprak: “Goede moordenaar”, 
och help mij toch uit dit gevaar   
 
Dan roofden zij al geld en goed, 
en moorden ’t kind al in zijn bloed   
 
Dra zaten de moord’naars in ’t kot, 
en stierven later op ’t schavot    
 
Nu vrienden hoort hier mijn besluit, 
en ga toch nooit op moorden uit   
 

Tekening: Els Van Hoof 

Richard 
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KERMISLIED RUPELMONDE  021 

Melis-Hullebroeck 

 

Als ’t kermis wordt, als ’t kermis wordt, 

In ’t land van Rupelmonde, 

Dan komen de schippers terug naar huis, 

Van uren in het ronde; 

Dan wordt de blijde trom geroerd 

En ’t beste bier geschonken; 

Er wordt geflikkerd en gedanst, 

Gezongen en gedronken. 

Van klepper klapetter, van klep klep klep, 

 in ’t land van Rupelmonde, 

Eén kermis maar in heel het jaar, 

En drinken is geen zonde!  (refrein 2x) 

Dan kiest de schippersmaat zijn lief 

En doet ze lustig draaien; 

En wie niet stram is en niet stijf, 

Hij moet zijn benen zwaaien. 

Een aardig lief, een kermislief, 

Een lief voor twee, drie dagen: 

Toe, neem dat lief, dat aardig lief, 

Ze zal niet beter vragen. 

Van klepper klapetter… 

… En dansen is geen zonde!  (refrein 2x) 

Maar als het laat en later wordt 

Dan gaan z’in stil gefluister 

De wegen langs, de dijken langs 

In eenzaamheid en duister 

Dan neemt hij ’t lief in zijnen arm 

En zegt haar wondere dingen 

En wat hij vraagt en wat hij zegt 

Dat zal ik morgen zingen 

Van klepper klapetter… 

… En kussen is geen zonde!  (refrein 2x)  
 

Herman 

Cees 
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AAN DE KAAI IN ‘t SCHIPPERSKWARTIER 071 

Grillaert-Vervoort 

   

Dwalend door Antwerpse straten 
Komt ge in 't Schipperskwartier 
Daar hebt ge 't gauw in de gaten 
Dat is de wijk van plezier 
Men hoort een harmonicadeuntje 
En waar het dansorgel draait 
Iedere zeeman z’n benen 
Dansende, walsende, zwaait 
 
Aan de kaai in 't Schipperskwartier 
Staat een klein cafeetje 
Stuurman, kok, matroos, kapitein 
Iedereen wil er zijn 
Als het orgel speelt doe doe doe 
Kunt ge er heerlijk dansen 
Aan de kaai in 't Schipperskwartier 
Is het meest plezier. 
 
 

Daar zijn er klanken en kleuren 
Uit landen van ver over zee 
Daar zuchten dromende meisje 
Zeeman, voer mij met je mee 
Daar wordt het heimwee vergeten 
Bij 't gouden, schuimende bier 
Daar wordt geliefd en geleden 
Dat is het Schipperskwartier 
Aan de kaai in …. 
 
Soms is er in dat cafeetje, 
een oud Babylonisch kabaal. 
Zeelieden van alle landen 
spreken hun eigene taal. 
Maar de patroon en zijn vrouwke 
horen het liefste de klank 
van zilv'ren dollars en gulden, 
of van den simpele frank. 
Aan de kaai….  
 
 



liedboek gaffeltuig    23 

  

  

DE LICHTJES VAN DE SCHELDE  073 

B. Schoepen    
    

De tijd zit erop en we varen naar huis 
Het duurt nog maar enkele weken 
Een paar keer op wacht en dan kom ik weer thuis 
Dan zullen w'elkander weer spreken 
Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf 
Kijk 's avonds maar goed in de krant 
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf 
Voordat ik terug ben in ’t land 

Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan 
Ik weet dat jij op mij zult wachten 
En dat je aan de kaai zult staan 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Is 't of ik in je ogen kijk 
Die zo heel veel liefs vertellen 
Dan ben ik als een prins zo rijk  
 

Je weet wel m'n schat dat ik veel van je hou 
Ik hoef je dat niet te verklaren 
Een zeeman is dol op z'n kroost en z'n vrouw 
En toch wil hij altijd weer varen 
Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor 
En krijg ik voorgoed averij 
Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor 
Maar spreek hen dan dikwijls van mij 

Zie ik de lichtjes van de Schelde… 
 
 

Gaffeltuig zingt van op en 

naast het water, Vlaams 

en internationaal, braaf 

en op het randje, triest 

en plezierig, sociaal en 

romantisch, koopvaardij 

en marine… 



liedboek gaffeltuig    24 

 

  

Bitter Zeemanslied       015  

    T: Wannes Van de Velde  
We varen voor een zeemanspree   

Over de zoute zee 

Al gaan er nooit geen vrouwen mee   

Over de zoute pekelzee, Over de zoute zee 

 

En zijn we goed of slecht gezind 

Over de zoute zee 

We worden gedreven door de wind 

Over de zoute pekelzee, Over de zoute zee 

 

We vreten bonen in azijn    

Over… 

Het spek is voor de kapitein   

Over… 

 

En hebt ge de kapitein gezien   

Over… 

Ne meter hoog, maar zo’n machien  

Over… 

 

En gaan we zuipen op de wal   

Over… 

Ze tappen er bier zo bitter als gal  

Over…… 

 

Er komt er een orkaan voorbij   

Over…  

Dan is't gedaan met d'koopvaardij  

Over… 

 

Dan roepen we Neptunus aan    

Over… 

Neptunus laat ons niet vergaan  

Over… 

   
 

De zee is diep, de zee is doof  

Over… 

Ze luistert naar geen bijgeloof   

Over… 

 

Als we voor eeuwig zijn vergaan  

Over… 

Dan komen we in de hemel aan  

Over… 

 

We krijgen er onze laatste pree  

Over… 

En zuipen met Neptunus mee   

Over… 

 

En hebt ge mijn lieke niet verstaan  

Over… 

Gaat varen op den oceaan     

Over… 
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AL VAN DEN DROGEN HARING  004  

          
Al van den drogen haring willen wij zingen 
Ter ere van zijn kopje zullen wij springen 
't Is van zijn kop 
Springt er maar op 
't Is van den drogen haring 
 
Al van den drogen haring willen wij zingen 
Ter ere van zijn oogje zullen wij springen 
't Is van zijn oog 
Springt er maar hoog 
't Is van den drogen haring 
 
Al van den drogen haring willen wij zingen 
Ter ere van zijn balgje zullen wij springen 
't Is van zijn balg 
Springt er maar half 
't Is van den drogen haring 
 
Al van den drogen haring willen wij zingen 
Ter ere van zijn stertje zullen wij springen 
't Is van zijn stert 
Springt er met hert 
't Is van den drogen haring 

 
 
 
 
 
 
 

Shantygroep GAFFELTUIG is opgericht door leden van TOLERANT,  

varend erfgoedvereniging uit Rupelmonde.  

Wij hebben een passie voor muzikaal watergebonden erfgoed en 

we willen deze passie uitdragen bij een breed publiek. Daarom 

zingen wij, liefst samen met jullie, en zo goed als we kunnen.   

En het is nog plezierig ook.  

De meeste hoeken zijn eraf, polijsten doen we niet. 
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MOLLY MALLONE  139 

 
In Dublin's fair city 
Where the girls are so pretty 
I first set my eyes on sweet Molly Malone 
She wheeled her wheel-barrow 
Through streets broad and narrow 
Crying cockles and mussels, alive alive O! 

Alive, alive o-oh 
Alive, alive o-oh 
Crying cockles and mussels, alive alive O! 

 
She was a fish-monger 
And sure 'twas no wonder 
For so were her father and mother before 
They both wheeled their barrows 
Through streets broad and narrow 
Crying cockles and mussels, alive alive O! 

Alive, alive o-oh … 
 
She died of a fever 
And no one could save her 
And that was the end of sweet Molly Malone 
But her ghost wheels her barrow 
Through streets broad and narrow 
Crying cockles and mussels, alive alive O! 

Alive, alive o-oh… 
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LES CALFATS  205  
         
Quand un bateau rentre en carène 
Comme çui-là qu´ vous voyez là-bas 
On voit pas l´ mal et toute la peine 
Que s´ donnent ceux qui sont sur les ras 
Dans l´étoupe en plein goudronnage 
Vous voyez bien ce tas d´ margats 
C´est ma bordée, mon équipage 
C´est tous calfats, c´est tous calfats! 
 
On trouve partout des ministres 
Des sénateurs, des députés 
Des charpentiers, des ébénistes 
Et même des douaniers retraités 
On trouve des femmes de ménage 
Des nourrices et puis des soldats 
Mais c´ qu´on n´ trouve plus, ça c´est dommage! 
Des tas d´ calfats, des tas d´ calfats!  
 
Je le jure sur la pigouillère 
Que j´avions tant d´ turbin dans l´ temps 
Que j´ai vu ma bordée entière 
Tous les jours en cracher le sang 
Mais à présent, sur ma parole,  
Adieu maillets et pataras 
Avec toutes leurs sacrées castroles 
Y a plus d´ calfats, y a plus d´ calfats!  
     
Maintenant que la tôle fait l´ bordage 
Y a plus moyen de faire ses frais 
On a supprimé l´ calfatage 
Oh, qu´ c´est du propre que leur progrès! 
Quoi que nos fils f´ront d´ leurs carrières? 
Des ingénieurs, des avocats! 
Autant brûler la pigouillère 
Faut plus d´ calfats, faut plus d´calfats! 

 
 

Paul 
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GAFFELTUIG praktisch:  

Wij repeteren op de 1e en 3e donderdag van de maand, 

15.30u in de CNR-loods in Rupelmonde, Scheepsbouwers-straat 16.  

Nieuwe krachten zijn welkom. 
 

info@gaffeltuig.be 

+32 478.229.840 

www.facebook.com/gaffeltuig.be 

www.gaffeltuig.be 

postadres: Gaffeltuig, Beekveldstraat 14, 1980 Zemst 

BE28 7350 4252 8020 

 

Partners, vrienden en sympathisanten: 

TOLERANT vzw      www.tolerant.be     

Gemeente KRUIBEKE    www.kruibeke.be 

UIT IN KRUIBEKE     www.uitinvlaanderen.be 

KRUIBEKE TV       www.kruibeke.tv 

Gaffeltuiglogo’s      www.fanartdesignstudio.net 
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