Al van den droogen haring willen wij
zingen

Al van den droogen haring willen wy zingen
Wij kunnen tegenwoordig volop heerlijke verse vis kopen. De visboer zorgt ervoor dat
de vis koel bewaard blijft. Op de markt ligt de vis in ijs en kan dan niet bederven; in de
winkel wordt vis bewaard in een gekoelde toonbank of in een koelkast.
In de tijd van de V.O.C. hadden de mensen geen stroom, er waren geen koel- of
vrieskasten! IJs maken was dan ook niet mogelijk.
Men had wel ontdekt dat je vis kon drogen en daardoor was de vis lang te bewaren.
Als de vis schoon gemaakt was – de kop en de
ingewanden waren verwijderd – werd de
gezouten vis, opgehangen aan stokken en
gedroogd in de zon en de wind. We noemen
deze gedroogde vis dan ook stokvis.
Meestal werd hiervoor kabeljauw gebruikt,
maar het kan ook b.v. met haring.
Het drogen in de buitenlucht duurt ongeveer
3 maanden, daarna wordt de vis in houten
tochtige pakhuizen nagedroogd. De vis is dan
keihard.
Ook werd de schoon gemaakte en gezouten vis
op de klippen(rotsen) te drogen gelegd. Daarom
werd deze vis klipvis genoemd.
Beide soorten waren wel tot wel een jaar
houdbaar. Van 1000 gram verse vis(1 kilo) blijft
ongeveer tweehonderd gram gedroogde stokvis
of klipvis over.
Om de gedroogde vis te kunnen eten moest de
vis ca. 36 uur in water worden geweekt. De vis
moet telkens met een stok geslagen worden om
er voor te zorgen dat het water goed in de vis dringt.

Gedroogde vis kon nu makkelijk aan boord de schepen meegenomen worden. Drinkwater
en groenten waren niet lang houdbaar. Maar gedroogde vis bleef lang goed.
Wij zingen erover in “Van de droge haring”!

Al van den droogen haring willen wy zingen
traditioneel / tekst Folkgroep Pekel
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1. Al van den droogen haring willen wij zingen
Ter ere van zijn kopje zullen wij zingen
't Is van zijn kop,
springt er maar op
't Is van den droogen haring
2. Al van den drogen haring willen wij zingen
ter ere van zijn oogje zullen wij zingen
't Is van zijn oog
Springt er maar hoog
't Is van den droogen haring
3. Al van den drogen haring willen wij zingen
Ter ere van zijn balgje zullen wij zingen
't Is van zijn balg
Springt er maar half
't Is van den drooogen haring
4. Al van den drogen haring willen wij zingen
Ter ere van zijn stertje zullen wij zingen
't Is van zijn stert
Springt er met hert
't Is van den droogen haring
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Al van de droge haring – Opdrachten.
1. Je hebt het misschien niet in de gaten, maar wat zijn wij tegenwoordig enorm
verwend. Snap jij in welk rijtje de volgende woorden geplaatst moeten worden?
elektriciteit – kraanwater - scheepsbeschuit - koelkast – pekelvlees – gedroogde
bonen – blik bonen – vrieskast – water uit het vat – stokvis.
In de tijd van de V.O.C.

Tegenwoordig.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2. Er bestonden in de tijd van de V.O.C. 2 soorten gedroogde vis. Schrijf eens op
hoe de vis heette en hoe de vis gedroogd werd.
De naam.

Hoe gedroogd?

_____________________________ _____________________________
_____________________________

_____________________________

3. Zeelui konden soms wel eens verse vis eten. Hoe kwamen ze dan aan die vis?
1. ____________________________
2. ____________________________

4. Wat is het voordeel van gedroogde vis?
____________________________________________________________

