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Café ’t Zwaantje
Havenstraat 1

West-Terschelling
Telefoon 0562 - 44 26 92

Wilt u 
ook hier 

adverteren?

www.rondvaartenleiden.nl

Bij eetcafé Dikke Mik gelegen aan de 
binnenhaven van Enkhuizen, kunt u 

ongedwongen lekker eten en een biertje 
drinken binnen of op het terras.

Daghap 5 7,- (ma. t/m vr.) OP=OP 
10x Daghap Strippenkaart 3 55,-.

telefoon 0228 31 64 04 
(reserveren kan teleurstellingen voorkomen)

 

Word redder aan de wal
Tel. 0255 548 454

zet de zaak in beweging
Scheepswerf Van Laar

IJmuiden

www.scheepswerfvanlaar.nl

Úw partner voor het droogzetten van uw schip.

Tel: 0255 - 514 838 

www.wrakkenmuseum.nl

West-End Theater
Raadhuisstraat 2, West-Terschelling

Tel. 0562 - 44 32 39

  2009

  � Juli  �
10-12 juli / Vlootdagen Den Helder / Den Helder

18 juli-31 juli / SKS-Skûtsjesilen / Friesland

  � Augustus  �
1-6 aug. / Sneekweek / Sneek

1-8 aug. / IFKS Skûtsjesilen / Friesland

8-9 aug. / Visserijdagen / Stavoren 

13-15 aug. / Botter, Visserij Weekend Zuiderzeemus. / Enkh.

14-16 aug. / Flevo-Race / Muiden

21-22 aug. / Visserijdagen Makkum / Makkum

21-22 aug. / Delta Loyd 24 uurs Race / IJsselmeer, Waddenzee

22-26 aug. / DelfSail 2009 / Delfzijl

26-29 aug. / Visserijdagen Harlingen / Harlingen

28-29 aug. / Visserijdagen Harderwijk / Harderwijk

28-30 aug. / Rond en Platbodemjachten NK / Medemblik

28 aug-1 sept. / Visserijdagen Den Oever / Den Oever

  � September  �
4-6 sept. / Rond- en Platbodem NK / Monnickendam

11-13 sept. / Nazomeren in Oud Lemmer / Lemmer

12-13 sept. / 149e Hardzeildagen - Merkeweds. / Grou

12-13 sept. / Botter- en Monumentendagen / Elburg

18-20 sept. / Kotterweekend / Enkhuizen

18-20 sept. / OGA - Ned. Sluitingstocht / Hoorn

  � Oktober  �
2-3 okt. / Leidens Ontzet / Leiden

3-4 okt. / Friese Hoekrace / Lemmer

10-11 okt. / Klipperrace / Enkhuizen 

16-19 okt. / Kuiper Brandaris Race / Harlingen - Terschelling 

16-19 okt. / Internationaal Shantyfestival / Workum 

17 okt. / Rondje Tiengemeten / Willemstad - Zeeland

17-25 okt. / Strontrace / Workum - Warmond - Workum 

17-25 okt. / Beurtveer / Workum 

19-24 okt. / Visserijdagen Workum / Workum 

24-25 okt. / Bontekoe Race / Hoorn 

24-25 okt. / Muider Hardzeildagen / Muiden 

31 okt. / Steile Bank race / Lemmer

  � November  �
2-7 nov. / Slag in de Rondte / Harlingen 

6-8 nov. / Klassieke Schepen (beurs) / Enkhuizen 

7-8 nov. / Nationale Waddenrace / Harlingen

  � December  �
19-20 dec. / Winterwelvaart / Groningen

24-26 dec. / Kerstfeest op Terschelling 

27 dec.-1 jan. 2010 / Oud & Nieuw op Terschelling 

  2010
19-23 aug. / Sail Amsterdam Amsterdam 2010

11-20 juni / Oerol 2010 / Terschelling 

(onder voorbehoud van opmaak- en drukfouten)

Evenementen
Maritime Veranstaltungen

Wat is paaltjes lopen?
Voor het antwoord zie pagina 2.

Was ist Pfähle rammen?
Für die Antwort siehe Seite 2.

Hè?

Oerol betekent in het Terschellinger 
dialect ‘overal’ en stamt af van een oude 

Terschellinger gewoonte. Als vroeger het 
voorjaar aanbrak en het vee weer kon grazen 
op de weiden buiten de dorpen, liepen de 
beesten ‘oerol’. Deze vrolijke dynamiek is 
tegenwoordig tien dagen lang te voelen 
tijdens het Terschellings Oerol Festival. 
Oerol trekt inmiddels jaarlijks meer dan 
40.000 bezoekers.

Korte impressie Oerol 2009 vanaf de steiger 
in het ‘Ursusdokje’: Het anders zo rustige 
eiland werd plots ‘overspoeld’ met ‘Oerol
gangers’ tijdens de tweede week van juni. (Veer)
Boten vol met in de regel vrolijke, enthousiaste 
gasten die behalve willen genieten van het eiland 
hoofdzakelijk komen voor de voorstellingen, 
optredens en verrassingen die het programma 
van Oerol te bieden heeft. Volle terrassen, 
drukke winkels, overvolle fietspaden. Veel te 
zien en veel te beleven. Een jaarlijks terugkerend 
evenement voor bezoekers, horeca en eigenlijk 
iedereen die op enigerlei wijze al dan niet 
beroepsmatig betrokken is bij dit festival. 

Deze keer hebben wij (in samenwerking met 
Condor Computers uit Zeist) een jubileum te 
vieren: voor de tiende keer de iMac’s geleverd 
voor de dagkrantredactie van Oerol. Zoals uit 
betrouwbare bron vernomen bleek het logo in 
de uitgave van de Dagkrant een extraatje te 
bevatten: verandering van kleur in de schake
ring van ............ de Terschellinger vlag.

De haven lag ‘bomvol’ en zelfs zo dat er veel 
schepen noodgedwongen buitengaats moesten 
blijven. Aan boord van de Quo Vadis was het 

een komen en 
gaan van veel 
BNers op weg 
naar een 
optreden en af en 
toe uitgeput na 
een optreden 
gevolgd door de 
gebruikelijke 
nazit. 
Alle ‘overlopers’ 
en geïnteresseer
den werden 
nauwlettend in 

de gaten gehouden door onze uiterst vriende
lijke waakhuskey aan boord genaamd ‘Rowan’. 
Soms tot ontsteltenis, meestal tot genoegen.

Volgend jaar Oerol: 11 tot 20 juni 2010.

Dit jaar was het thema ‘gras tussen de planken’. 

Herkenbaar voor een ieder die het Oerol-festival genoot 

vanaf de steigers van de Gemeentehaven. 

OEROL 2009 

Huskey ‘Rowan’ bij de Oerol 
Dagkrant-redactie ET 10

Dit museum is gevestigd in een authen-
tieke Terschellinger boerderij, waarvan 

het dragende gedeelte gemaakt is van de 
restanten van het Noorse barkschip Cyprian, 
dat in 1905 bij Terschelling verging. De 
eigenaar (en wrakduiker) Hille van Dieren 
verzamelt al vanaf 1975 opgedoken inventa-
risstukken van de vele scheepswrakken 
rondom het eiland Terschelling. Het museum 
is spannend voor groot en klein.

Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 
circa 150 scheepswrakken opgespoord, zowel van 
historische als moderne schepen. 
Uit deze wrakken zijn in de loop der jaren duizen
den uiteenlopende voorwerpen opgedoken.
Het Wrakkenmuseum ligt vol met rariteiten uit 
de periode van 1650 tot heden. Voorbeelden 
hiervan zijn ‘Spaanse matten’ afkomstig uit het 
bij Terschelling in 1799 gezonken goudschip 
‘Lutine’, hoeveelheid oud helmduikmateriaal, 
patrijspoorten afkomstig o.a. van het vracht
schip OKA 18, kleding, service, speelgoed, 
flessenpost en alles wat de zee kortere of langere 
tijd verborgen heeft gehouden.

Rondom het Wrakkenmuseum staat een 
enorme hoeveelheid grote stukken, waaronder 
ankers, kanonnen en de geschutskoepel van een 
onderzeeër. En alsof dat allemaal nog niet 
voldoende indrukken geeft over het wel een wee 
op zee is er achter het museum in de tuin voor 
met name de kleine jonge bezoekers een waar 
piratenschip gebouwd.

Gelijkertijd met een bezoek aan dit uiterst 
bijzondere en merkwaardige museum is het ook 
nog mogelijk om de sfeer op te nemen onder 
het genot van diverse dranken en spijzen.
Al met al de moeite van een bezoek waard en 
misschien zelfs in combinatie met andere 
bijzondere locaties een doel op zich om naar 
Terschelling te gaan!      

• Dit zijn nu de beroemde ‘Spaanse matten’. Deze zijn 
heel bijzonder want zij zijn afkomstig uit het bij 
Terschelling in 1799 gezonken goudschip ‘Lutine’. In 1800 
hebben Terschellingers in samenwerking met Urkers er veel 
goudstaven en munten uit geborgen. De Urkers gebruikten 
deze munten als knopen op hun klederdracht.

• Dies sind die Spanischen Matten aus dem Goldschiff 
‘Lutine’. Die Urker gebrauchten diese als Knöpfe für Ihre 
Kleider.

De ‘Lutine’

‘Er zit geen plank zo hoog of er komt wel gras door!’

Op de loopplank

A l vele jaren zwaaide Ed Overdijk de 
scepter in dit autentieke café en hebben 

er met hem vele anderen de tap achter de bar 
bediend. Sinds begin dit jaar is na een kleine 
aanpassing aan het interieur het roer 
overgenomen door Chris en Elouise.

De wijzigingen in het interieur vallen alleen 
voor een vaste bezoeker op en hebben zeker de 
sfeer en indruk die het Café ’t Zwaantje niet 
noemenswaardig beïnvloed. Het aantal 
zitplaatsen is uitgebreid door eenvoudige 
veranderingen en zelfs de mogelijkheden om 
buiten te zitten zijn verbeterd. Chappeau!
Zeker door de afmeting van dit café (kleinste 
bruine kroeg van oudsher) is het niet eenvoudig 
om er een eigen stempel op te drukken. 
Het publiek kan afhankelijk van dag, tijdstip en 
jaargetij nogal variëren. Het is van oudsher een 
café waar zowel eilanders, schippers, passanten, 

vakantiegangers, los van leeftijd en herkomst, 
zich op hun gemak voelen en altijd, als er 
behoefte aan is, wel iemand zit om een praatje 
mee te maken en een drankje mee te drinken. 
Een andere verandering die is opgetreden met 
de wijziging van de ‘roerganger’ is het feit dat er 
tegenwoordig ook een diversiteit aan hapjes 
voor bij de borrel wordt aangeboden. Dit maakt 
het vertoeven in het Café ’t Zwaantje nog 
plezieriger.
Voor hen die niet bekend zijn met Terschelling 
is de locatie misschien wat moeilijk te vinden, 
doch als men een willekeurige voorbijganger 
vraagt naar ‘het Zwaantje’ zullen velen de weg 
kunnen wijzen. Doen dus!

Café ’t Zwaantje 
op West-Terschelling

Arme zeemeermin

Wat zou een zeeman moeten beginnen 

als hij alleen daar op de oceaan niet 

kon geloven in zeemeerminnen? 

Hij mist al zoveel in zijn bestaan. 

Een zeemeermin half vrouw half vis, 

haar lange blonde haren, een lijf zo 

schoon en fris. Waar te beginnen? Dat 

bleef de vraag. Wordt het in bed of 

onder de zaag? 

De zeemeermin was reddeloos verloren 

een gezegde werd geboren, de 

liefde van de man 

gaat door de maag.

Piet Bongers

Terschellinger Wrakkenmuseum  ̃ Wrack Museum
Das Museum befindet sich in einem 

authentischen Terschellinger 
Bauernhof, wo für die tragenden Teile die 
Reste des Norwegischen Bark Schiffs 
‘Cyprian’ gebraucht sind. Das Schiff ist im 
Jahr 1905 vor der Küste von Terschelling 
vergangen.

Der Eigentümer (und Wrack Taucher) Hille 
von Dieren versammelt seit 1975 viele Stücke 
von Wracks rund um der Insel Terschelling. Das 
Museum ist spannend für alle Altersgruppen.
Durch Terschellinger Taucher sind seit 1976 
rund 150 Schiffswracks entdeckt, historische 
und moderne Schiffe. Aus diesen Wracks sind 
im Laufe der Jahre Tausende von verschiedenen 
Objekten aufgetaucht.
Das Wrack Museum ist voll mit Raritäten aus 
der Zeit von 1650 bis zur Gegenwart.
Beispiele dafür sind die ‘Spanischen Matten’ aus 
des in 1799 vor Terschelling versunkenen 
Goldschiffes ‘Lutine’, viele alte Taucherhelme 
und Seitenluken, z.b. aus dem Frachter OKA 
18, Kleidung, Service, Spielzeug, Flaschenpost  
und alles, was das Meer kürzere oder längere 
Zeit versteckt gehalten hat.

Rundum des Museums ist eine enorme Menge 
an großen Stücken aufgestelt, darunter Anker, 
Kanonen und die Artillerie Kuppel eines 
UBootes. Und wenn das noch nicht genug 
Eindrücke sind über das Ach und Wee auf der 
See finden Sie im Garten des Museums, vor 
allem für die kleinen jungen Besucher, ein 
echtes Piratenschiff.
Gleichzeitig mit einem Besuch in diesem sehr 
speziellen und bemerkenswerten Museum ist es 
auch möglich um von der Atmosphäre zu 
genießen unter dem Genuß der verschiedenen 
Getränke und Speisen.
Alles in allem ein Besuch wert und vielleicht in 
Kombination mit anderen spezialen Orten ein 
Ziel um Terschelling zu besuchen!

Wrakkenmuseum, Formerum Zuid 13, Terschelling Formerum
www.wrakkenmuseum.nl

Wil Peter Slampamper uit Harlingen zich met 
spoed melden bij de redactie. Het Syltsje raakt op.



‘Zeil mee met de VHZC’     �     ‘Segeln auf der See mit der VHZC’
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Ook deze krant wordt naar alle 
tevredenheid gedrukt door:

Rooseveltstraat 14/M
2321 BM  Leiden
Tel: 071 5128770

Durge Geeft ook Vorm aan deze krant.

Voor informatie:  tel. 0228 - 315 013 of kijk op

2

2009

Dijk 80 (ingang hoek Venedie) in Enkhuizen
www.thedubliner.nl

Irish Pub - The Dubliner

 o.a. workshops ‘zelf tegels bakken’
Makkum, tel. 0515 - 233780

5 jaar stand-by € 1431,-
Voor info bel 06 - 53 77 59 68 

Ook bij u aan boord 
een echte AED?

’s Werelds grootste collectie flessenscheepjes 
in het ‘Spuihuisje’ vlakbij de Drommedaris. 

Zuiderspui 1, Enkhuizen
www.zeilendehandelsvaart.nl

Van de redactie
Advertenties in 3 maten
  55 x  55 mm:  N 310,  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
 110 x  55 mm:  N 570,  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
 55 x  110 mm:  N 570,  abonnement per jaar voor 9 uitgaven*.
Incl. banner en doorlink op de website’s van de VHZC én inclusief 1x 
een redactioneel stuk per jaar in het VHZC Scheeps Journaal. 
Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode. Prijzen zijn exclusief BTW.

Schuimkopjes
GRATIS (max. 5 regels). SMS ‘Schuimkopjes’ naar 06  53 77 59 68 
of per email (journaal@vhzc.nl).

Abonnement op het VHZC Scheeps Journaal
N 27,   per jaar    – Nederland 
N 36,   per jaar    – Buiten Nederland (binnen Europa)
N 45,   per jaar    – Buiten Europa 
 Opzeggen schriftelijk, vóór 1 december of 1 maand vóór het 
verstrijken van de abonnementsperiode.

Aanleveren van ingezonden stukken
Het VHZC Scheeps Journaal komt uit in de 3de week van de maand. 
Kopij graag aanleveren vóór de 21ste van de voorafgaande maand, bij 
voorkeur per email (journaal@vhzc.nl) of anders CDrom. Graag als 
onopgemaakt tekst of Wordbestand, foto’s liefst zo hoog mogelijke 
resolutie in jpeg.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties 
en ingezonden stukken en behouden zich het recht voor ingezonden 
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren. 
Het gebruik van artikelen uit het VHZC Scheeps Journaal is 
toegestaan, mits na voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie en onder duidelijke vermelding van de bron.

(*) medio april:  begin vaarseizoen 
mei t/m oktober:  vaarseizoen
november:    einde vaarseizoen
december:    Kerst en Oud & Nieuwspecial

Bron: Getijtafels voor Nederland 2009 (Harlingen en Vlissingen)

 auteur: Rijkswaterstaat, Delft, informatie: www.getij.nl

 uitgever: Sdu Uitgevers bv, Den Haag
Auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Tijden en hoogten van hoog- en laagwaters ~ Harlingen  Tijden en hoogten van hoog- 
en laagwaters ~ Vlissingen  
Gemiddelde tijdsverschillen van het HW (hoogwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.56
 Bath  + 1.22
 Terneuzen  + 0.19
 Cadzand  -  0.28
 Westkapelle  -  0.20
 Roompot Buiten  -  0.06

Gemiddelde tijdsverschillen van het LW (laagwater) 
t.o.v. Vlissingen:
 Hansweert  + 0.52
 Bath  + 1.32
 Terneuzen  + 0.26
 Cadzand  -  0.21
 Westkapelle  -  0.17
 Roompot Buiten  -  0.10

 -  =  vRoegeR  
+  =  laTeR dan vlissingen in uRen en minuTen

VHZC
Postfach 311

2300 AH  Leiden
Niederlande

Telefon: 0031 (0)6 - 53 77 59 68
E-Mail: info@vhzc.nl

www.vhzc.nl

Enkhuizer Almanak, jaargang 1818 
Bron: Archief Enkhuizer Almanak

Prentverbeeldingen: 
De Groenlandsvaarders rond 1760, deel 4

Paaltjes lopen

Of paaltje pikken. Zwaar steigeren van 
het voorschip als het in een zware zee 

of als gevolg van een te hoge snelheid bij het 
voor de wind lopen in een golvende zee met 
het voorschip uit het water komt en weer 
neerkomt.

Het zijn de klappen die het schip krijgt doordat 
het met de boeg niet in een golfdal terecht komt 
maar alweer in de volgende golf. Ook wel 
stampen genoemd. Daarbij kan een spanning in 
het langsverband of voorschip ontstaan welke 
‘hijgen’ of ‘hijgspanning’ genoemd wordt. 

FRS:  piquer dans la plume, plonger, enfourner
DTS:  Pfähle rammen
ENG: to pitch down, pile driving, to dip

Aha…  

Kunt u ons vertellen wat deze foto moet 
voorstellen en weet u ook op welk plaats in 
Nederland hij genomen is? 
Stuur uw antwoord en naam naar het volgende 
email adres: journaal@vhzc.nl o.v.v. rubriek 
‘Watte?’. Bij het goede antwoord kunt u een 
Syltsje winnen met Syltsje bekertjes 
door Slijterij Lutine op West Terschelling ter 
beschikking gesteld.
Oplossing VHZC Scheeps Journaal nr. 3: 
Klippers (van voor naar achter): ‘Waterwolf ’, 
‘Eensgezindheid’ en de ‘Sperwer’. 
Winnaar: Peter Slampamper uit Harlingen.

Watte?

Ach so…
Pfähle rammen 

Schweres steigern des Schiffes in eine 
schweren See oder aufgrund zu hoher 

Geschwindigkeit vor dem Wind in einem 
welligen Meer mit dem Vorschiff aus dem 
Wasser komt und zurückfällt.

Dadurch macht das Schiff viel Wasser, und es 
ist sogar möglich, dass es so tief in das Wasser 
taucht, das es kopfüber geht. Dieses Risiko ist 
vor allem für kurze, kleine Schiffe mit einem 
niedriegen Vorschiff.

Knopen, worpen, steken & splitsen 

De Spaanse takeling 

Deze takeling wordt gebruikt om de 
tamp van een tros tegen uitdraaien te 

beletten. Zij heeft boven de gewone takeling 
het voordeel, dat zij, eenmaal gelegd, altijd 
blijft zitten en niet meer losraakt en het grote 
nadeel, dat zij de tamp dikker maakt, zodat 
men deze niet meer door een blok kan 
scheren. Het is een zeer geschikte takeling 
om op de uiteinden van landvasten te zetten. 
Met enige handigheid is zij ook veel vlugger 
gelegd dan een gewone takeling.

Om deze te leggen, leggen we eerst een kruis
knoop, die als volgt wordt gelegd (zie fig. 1). 
We nemen de tamp van de tros in onze 
linkerhand, nadat we eerst de 3 strengen rood, 
wit en blauw over een lengte van ongeveer 20 á 
25 cm hebben uiteen gedraaid. Afplakken met 
gekleurd plakband bijv. (Bij kunstvezeltouw
werk weer tijdelijk ‘afsmelten’). Nu leggen we de 
rode streng I, die voor ons ligt, van ons af met 
een bocht tegen de achterkant van de tros. Nu 
de blauwe streng II, die naar rechts wijst, van 
ons af, van rechts naar links, achter langs de 
rode streng. Vervolgens nemen we de naar links 
wijzende witte streng III en II en steken deze 
door de bocht van de rode streng I. 
Daarna halen we de knoop, door beurtelings de 
3 strengen aan te trekken, stijf. Streng II sluit 
dus in haar bocht streng I op; streng III sluit 
streng II en streng I en streng III op (zie fig. 2). 
De eerste handeling is daarna, dat we steeds een 
streng over haar naastliggende heen, onder 
zichzelf doorsteken. Daarna doen we dat 
doorsplitsen nog een keer, doe nu II over III 
heen en onder I door; I over II heen en onder 
III door; III over I heen en onder II door. 

In fig. 3 zijn de strengen I en II eenmaal 
doorgestoken, terwijl we III nog hebben laten 
liggen. De stippellijnen geven voor de strengen 
I en II de volgende richting aan. Fig. 4 toont de 
Spaanse takeling, wanneer deze gereed is. 

Tenslotte moet uit elke tier slechts één streng 
treden en moet het lijken, alsof elke streng 

eenmaal om zichzelf heen is gewonden en 
zo langs de oorspronkelijke tamp ligt. 

Der Rückspleiß
Der Rückspleiß, auch als ‘Spanischer Takling’ 
bekannt, war stets nur ein behelfsmäßiger 
Takling der schnell, sobald die Zeit dies 
erlaubte, durch einen sauber genähten Takling 
ersetzt wurde.
Auf das Ende von Leinen und Trossen wurde 
grundsätzlich ein ‘Takling’ aufgesetzt. 
Aufgesetzt, darunter verstand der Seemann, das 
Ende des Taus sehr fest mit starkem Takelgarn 
zu umwickeln und diese Umwicklung absch
ließend zu vernähen. Als Werkzeuge standen 
ihm Segelmacherhandschuh, Segelnadeln, 
Bienenwachs und Drehknüppel zur Verfügung.
An Taklings kannte man einfache und genähte, 
das heißt, einfache Umwicklungen und 
Taklings, die nach unterschiedichen Methoden 
fest vernäht waren. Hatte sich ein Takling von 
einem Ende gelöst und das Werkzeug war nicht 
schnell zur Hand, so setzte man einen 
Rückspleiß auf das Tauende.

Will man einen Rückspleiß machen, so sind 
zunächst die Kardeele , je nach Stärke der Leine, 
30 bis 40 cm aufzudrehen. Aus den drei 
Kardeelen wird ein ‘Hahnepoot’ gelegt, d.h., die 
Kardeele werden einander überkreuzend gelegt, 
wobei das letze Kardeel durch die Bucht des 
ersten, nach unten, gesteckt wird.
Ist dies geschehen, so wird der Hahnepot straff 
zusammengezogen und die Kardeele werden 
zwei bis dreimal verspleißt.

Hoe de Schelde ontstond
Eens dat onze lieve Heer en Sint Pieter 

samen een wandeling gedaan hadden, 
kwamen zij rond den avond in een dorp, 
waar zij vergeefs, aan verscheidene deuren, 
om nachtverblijf gingen verzoeken. Ten 
langen leste namen zij hun intrek bij een 
braaf moedertje, dat hen vriendelijk ontving 
en best verzorgde. ’s Morgens vroeg bij het 
afscheid sprak Onz’ Heer: ‘Moederken, 
omdat gij zo vriendelijk met ons geweest zijt, 
willen wij u belonen; uw eerste werk deze 
morgen zult gij de hele dag voortzetten.’ En 
daarop vertrokken zij.

Toen het vrouwtje nu haar geld telde, om koffie 
te kunnen halen, bleef ze tellen, altijd tellen, tot 
in de late avond, zodat het geld zich ophoopte 
en eindelijk heel haar kamertje vulde. Nu was ze 
rijk, en dat nieuws verspreidde zich weldra in 
heel de buurt. Geen wonder dan ook dat, bij 
een volgende gelegenheid, wanneer Onz’ Heer 
en SintPieter weer eens in het dorp verschenen, 
iedereen bereid was om hen op zijn best te 
ontvangen. 

Ze kwamen zo bij een gierige vrouw, die 
evenwel, uit berekening, de twee gasten goed 
ontving, doch niet verdragen kon dat zij gerucht 
maakten. Dit belette evenwel Onz’ Heer niet om 
’s anderdaags de gastvrouw te bedanken en haar 
dezelfde beloning toe te zeggen als aan het brave 
moedertje. ‘Uw eerste werk deze morgen zult gij 
heel de dag voortzetten.’
Nu dacht het gierige wijf: ‘Wacht maar; eer ik 
aan het geldtellen ga, wil ik mijn voorzorgen 
nemen, om zonder onderbreking te kunnen 
voortwerken.’ En ze ging eerst eens pissen. En 
ze piste de godganse dag, tot in de late avond. 
Zó ontstond de Schelde.

(Bron: Nederlandse Volks Sprookjes uit overlevering)
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Knoten, Wurfe und Stiche

‘Voelt de wind aan als natte sneeuw,
ben je net bescheten door een meeuw.’

‘De waarheid is niet wat je hoort, de waarheid is wat je ziet.’

Schuimkopje
‘Lieve Koos, ga je volgend jaar weer mee 
babyzeehondjes kijken op het wad?’        Nelleke

Schuimmopje
Wat is de overeenkomst tussen een 
matroos en een wcpapiertje? 
De matroos neemt afscheid, 
een wcpapiertje neemt schijt af.

Shanty
Junge Komm Bald Wieder

Junge komm bald wieder bald wieder nach Haus
Junge fahr nie wieder nie wieder hinaus
Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich
Denk auch an morgen denk auch an mich
Junge komm bald wieder bald wieder nach Haus
Junge fahr nie wieder nie wieder hinaus

Wohin die Seefahrt mich im leben trieb
Ich weiss noch heute was mir Mutter schrieb
In jedem Hafen kam ein Brief an Bord
Und immer schrieb sie “Bleib nicht so lange fort”

Ich weiss noch wie die erste Fahrt verlief
Ich schlich mich heimlich fort als Mutter schlief
Als sie erwachte war ich auf dem Meer
Im ersten Brief stand “Komm doch bitte wieder her”

Junge komm bald wieder bald wieder nach Haus
Junge fahr nie wieder nie wieder hinaus
Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich
Denk auch an morgen denk auch an mich
Junge komm bald wieder bald wieder nach Haus
Junge fahr nie wieder nie wieder hinaus

Freddy Quinn, 1963

Für die Musik: www.vhzc.nl/Shanty

‘Het Syltsje’
In de 17e eeuw maakte Terschelling deel uit 

van de handelsroutes van Amsterdam naar 
‘de Oost’ en ‘de West’. Vloten koopvaarders 
vertrokken uit Amsterdam om op de ‘Reede 
van Vlieland en Terschelling’ te wachten op 
gunstige wind voor hun maandenlange reis.

Op die plek waren ze ook beschermd tegen 
Engelse oorlogsvloten die er op uit waren de 
Hollandse koopvaarders te vernietigen. Maanden 
later kwamen de schepen beladen met tropische 
producten weer op de Reede terug. Die uit ‘de 
West’ vervoerden Caribische producten naar 
Holland. Zo maakte Holland kennis met onder 
andere cacao, suiker, tabak en rum. Wachtend op 
gunstige wind om door te varen naar Amsterdam, 
sleet de bemanning pierewaaiend zijn dagen op 
Terschelling. In de eilander kroegen en tapperijen 
werd zonder twijfel wel een vaatje van die 
exotische rum opengetrokken. Slimme kroegbazen 
mengden het pittige drankje naar een Hollandser 
smaak. Het Syltsje was geboren! Niet lang geleden 
werd het oude recept teruggevonden. Nu kunt u 
er ook van genieten.  Drankhandel Lutine, West Terschelling

West-End Theater
In 2005 is in de Raadhuisstraat te         

West Terschelling het West-End Theater 
geopend. Het gaat hier om een betrekkelijk 
klein romantisch ingerichte zaal, voorzien 
van rood-pluche stoelen, een aparte loge en 
voorzien van allerlei speciale attracties voor 
de goede kijker zoals art déco-lampjes, 
Jugendstil-spiegels, Tuchinsky-achtige 
vloerbedekking, goudkleurige ornamenten 
etc. 

De techniek waarvan gebruik gemaakt wordt 
tijdens o.a. filmvoorstelling bevindt zich in een 
aparte afgescheiden ruimte achter de zaal en aan 
de zijkant van de zaal in het verlengde van de 
entrée is een verleidelijk uitnodigende bar 
geplaatst, waar voor aanvang, veelal tijdens de 
pauze en meestal na afloop nog gebruik 
gemaakt kan worden van een consumptie. 
Behalve met het WestEnd Theater zelf is het 
ook een genoegen kennis te maken met de altijd 
aanwezige theaterdirecteur Willem Fries. 
Hoewel niet geboren op Terschelling is hij al 
vanaf zijn 23ste jaar, na al vele jaren schoolva
kanties te hebben doorgebracht bij familie, 
woonachtig en werkzaam op Terschelling.
Het realiseren van een eigen bioscoop/toneel
zaaltje was al een lang gekoesterde droom. 
In de regel worden er wekelijks, meestal op 

donderdagavond, een film vertoond. Een 
aankondiging van het programma is terug te 
vinden in de vitrine een week vooraf aan de 
vertoning alsmede door een publicatie in de 
jutters van de Terschellinger. 
Tijdens Oerol vinden er ook voorstellingen 
plaats in het WestEnd Theater en hetzelfde is 
het geval tijdens het Noordelijk Filmfestival. 
Vanzelfsprekend zijn er nog diverse andere 
doeleinden waarvoor het WestEnd Theater 
wordt gebruikt en uitermate geschikt voor is.
Als de kans bestaat zeker een bezoek waard.

West-End Theater, Raadhuisstraat 2, West-Terschelling

Tel. 0562 - 44 32 39


