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e wensen alle lezers van onze nieuwsbrief fijne feestdagen toe!   

 

Maak er ook in 2023 een feest van en kom eens bij een repetitie: we hebben altijd plek voor een 

paar goede zangers! 

 

 

oncertagenda ♫ ♪ 

Het shantykoor treedt gemiddeld 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een    

bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een  

ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die openbare optredens: 

Zo 8 jan  2023 Ellewoutsdijk, Kerkje van Ellisdiek  14.30 – 16.30 u.  (uitverkocht!) 

   Van Hattumstraat 5 

 

et Veerse Scheepstuig zingt liederen over de historische zeilvaart. Jaap Gelok vertelt over The leaving of Liverpool: 

Deze shanty gaat, zoals zovele, over de verwachtingen die de zeeman heeft van de nieuwe reis, evenals over het verdriet 

dat hij heeft om zijn geliefde(n) achter te laten. Het bezongen schip is de Davy Crockett (vernoemd naar de Amerikaanse 

volksheld, die stierf in de slag om de Alamo. Die mede door Wildwest films in de jaren 50/60 voor veel jongens (nu wellicht 

Scheepstuig-zangers) een voorbeeld was. De snelle niet al te grote klipper werd in 1853 in Mystic Connecticut gebouwd. “A 

Yankee sailingship”, dus ook betrokken bij de Amerikaanse Burgeroorlog; 1861-1865 (zie ook de Alabama). 

Van de kapitein weten we het volgende: John.A.Burgess of Somerset was kapitein 

van 1860 tot 1874. Burgess stond bekend als een harde. Voor menig zeelui was 

het leven aan boord een hel: “They say she (het schip) is a floating hell”. Zijn 

strakke en harde wijze van gezagvoeren had mede tot gevolg dat op een van de 

reizen naar Liverpool er onder de bemanning muiterij ontstond, Burgess bleef 

echter op zijn post. Later is hij tijdens een zware storm overboord geslagen. Een 

bedrijfsongeval of werd hij door een paar wraakzuchtige matrozen een handje 

(over boord) geholpen??! 

N.b. herinneren jullie je nog de muts van Davy Crockett, met die mooie 

wasbeerstaart? Zo’n nep bontstaart wapperde in die zelfde jaren 60 aan menig 

brommer, symbool van de vrijbuiter??  

 

huis… 

We hebben in 2020 een DVD gemaakt in de grote kerk van Veere. Wilt u het koor met 

geluid én beeld thuis zien en horen, dan koopt u deze fraaie DVD (€10,- per stuk) bij onze 

optredens of bij de BD-Store in Middelburg of bij Henk Vreeke: havreeke@zeelandnet.nl 

(telefoonnummer:0624928787). 

 

Deze link geeft u een voorproefje: https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU  

 

 

 

De nieuwsbrief van Het Veerse Scheepstuig wordt verzorgd door Jaap Gelok, Rob Miezérus en Peter Vierhout. 
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