Douwe Jongens, Douwe

Douwe jongens, douwen.
Douwe, jongens, douwen! Ja, reken dat er aan boord van de grote zeilschepen hard gewerkt
moest worden! In dit lied klaagt de bemanning over het zware leven op zee.
Zeelui mochten nooit klagen over het eten, over het zware werk aan boord of dat ze zo weinig
verdienden, daar stonden zware straffen op. Maar heel raar, als je dat deed in een lied dan
mocht het wel!!
In het lied wordt geklaagd dat zeelui zo weinig verdienden, terwijl er zo hard gewerkt moest
worden.
En dan kregen ze ook nog slecht te eten. Het was elke dag weer hetzelfde.
Bijna al het eten voor de hele reis werd vanuit Nederland meegenomen. Dit eten moest dus 9
maanden goed blijven! Er waren geen koelkasten of vriezers. Erger nog; het schip zou het
grootste deel van de tijd in de tropen varen, waar het warm was en waar het eten nog sneller
bedierf dan normaal! Het eten was dan ook niet echt lekker. ’s Ochtends aten de mannen meestal
gortepap. Er was geen melk, dus deze gortepap werd met water gemaakt.
’s Middags werd meteen warm gegeten. Meestal aten de mannen dan bonen, erwten of rijst. Soms
was dat het enige wat ze kregen, maar als je geluk had, zat er stokvis of spek bij. Stokvis is
keiharde gedroogde vis met heel veel zout, waardoor het lang goed blijft. Je moet stokvis eerst
36 uur in water zetten om hem zacht te krijgen en al het zout eruit te spoelen. Pas daarna kon je
het eten. Het spek was ook zo zout dat je er alleen maar méér dorst van kreeg, terwijl er vaak al
zo weinig water was. Als het eten na een paar maanden was bedorven? Dan had je pech, het werd
gewoon gegeten. Ander eten was er niet, dus je kon kiezen; of bedorven dingen eten, of doodgaan
van de honger.
De kok zorgde er wel voor dat de kapitein en de officieren heel goed en luxe eten kregen en veel
grotere porties dan de bemanning.
De heen- en terugreis duurde wel zo’n anderhalf jaar, dan kun je je voorstellen dat de zeelui hun
vrouw en kinderen erg misten.
De zeeman in dit liedje droomde dat er een zeemeermin in z’n hangmat lag. Wij weten dat
zeemeerminnen niet bestaan. Zeelui waren erg bijgelovig. Als zeelui op zee een zeemeermin met
een kam en een handspiegel in de hand ontmoetten,
geloofde men dat het schip zou vergaan. Ze kan een man
beheksen met haar schoonheid en haar zoete gezang, en
hem dan meelokken naar haar verblijf onder water, een
plek vol schatten.
Ze waren bang dat Neptunus dan jaloers en boos zou
worden en met zijn drietand de golven hoog kon
opzwepen, waardoor het schip kon vergaan.
Met de grote drietand in zijn hand kon hij de golven ook
weer tot rust brengen.
Neptunus werd vereerd als de grote god van de zee. Hij
was ook de god van de aardbevingen, één van zijn
bijnamen was dan ook de “aardschudder”.

Neptunus.

Neptunus kon je maar beter niet tegenkomen!
En als we het toch over zout hebben………“Lang leve de VOC” moet je maar met een korreltje zout
nemen.
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1. We trekken en sleuren ons hier kapot
Douwe jongens, douwe
En dat voor zo weinig geld, bij God!
Douwe jongens, douwe
2. De bakpan is slecht en de vis is klein
Douwe jongens, douwe
Dat komt omdat wij maar sloebers zijn
Douwe jongens, douwe
3. Wij zijn al zo lang van huis weggeweest
Douwe jongens, douwe
Ons vrouwen missen wij nog het meest
Douwe jongens, douwe
4. Ik Heb toch zo schoon gedroomd vannacht
Douwe jongens, douwe
Een zeemeermin in mijn hangmat lag
Douwe jongens, douwe
5. Nu is Neptunus op mij zo kwaad
Douwe jongens douwe
Hij is jaloers en tot alles in staat
Douwe jongens, douwe
6. Nou is hij jaloers en tot alles in staat
Douwe jongens, douwe
Hij laat het stormen, ons schip vergaat
Douwe jongens, douwe
7. Maar als we vergaan dan kom ik misschien
Douwe jongens, douwe
Terug bij die knappe zeemeermin
Douwe jongens, douwe
8. En op de bodem van de oceaan
Douwe jongens, douwe
Daar kun je nu twee geliefden zien staan
Douwe jongens, douwe
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Douwe, jongens, Douwe – Opdrachten.
1. Zet eens op de goede plaats:
bloedzuiger – veerschacht – allemanseindje – amputeren.
gebruikt bij een ontsteking.

____________________________________

afzagen van een been.

____________________________________

aderlaten bij koorts.

____________________________________

gebruikt bij billen afvegen.

____________________________________

2. “We trekken en sleuren ons hier kapot. Douwe, jongens, Douwe….”
Schrijf eens op wat voor zware klussen de zeelui moesten doen:
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________

3. Zet eens onder het goede rijtje:
delen strenge straffen uit – het beste eten – slapen tussen kanonnen – wijn
– water en bier uit het vat – hangmatten – samen eten uit 1 bak - goede
bedden.
Kaptein en officieren.

De bemanning.

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

