Haal em maar mee

Haal ‘m maar mee
Dit lied is gebaseerd op een traditionele Engelse Shanty.
De oorspronkelijke versie van dit lied heet “Haul away Joe”. Het is één van de oudere en meest beroemde “tack and
sheet” shanties.
“Tack” betekent overstag gaan en “tack and sheet” zoiets als het blad (zeil) omslaan.

Een zeilschip kan niet recht tegen de wind in varen, maar wel met een schuine hoek. Om toch vooruit te kunnen
komen zigzagde het daarom tegen de wind in, dat heet overstag gaan. Elke keer als het schip overstag ging moest
het zeil van de ene kant naar de andere kant van het schip getrokken worden. Dat betekent dat er door de zeelieden
heel veel en heel lang gewerkt moest worden.
De shanty “”Haul Away Joe” heeft daarom in het Engels heel veel coupletten. De oorspronkelijke traditionele
Nederlandse versie van “Haal ‘m maar mee” heeft er ook veel:

Ik moest van vader naar de zee
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Dus kwam ik bij de VOC
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

7. Zeilen hier, zeilen daar
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Wat is het werk ontzettend zwaar
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

2. Ik kwam eerst in een logement
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Maar ach, ik had geen rooie cent
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

8. We ronden Kaap de Goede Hoop
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
En eten gort met dikke stroop
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

3. Eindelijk naar de Montelbaan
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Ik ben daar in het schip gegaan
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

9. Zeven maanden op die schuit
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Ik wil niet meer het zeegat uit
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

4. Haal het spil en anker op
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
We kiezen voor het ruime sop
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

10. Vele sterven hier op zee
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Waarom vaart de dood toch mee?
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

5. Ze stuurden mij toen in het want
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
De groeven staan nu in mijn hand
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

11. Regen, stormen gaan te keer
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Nooit zie’ k mijn geliefde weer
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

6. Ik hang daar aan de grote ra
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Ben bang dat ik hier sterven ga
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

12. Loon naar werken kent men niet
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee
Daarom zing ik dit slavenlied
Haal ‘m maar mee, we gaan naar zee

Er is ook een tekst voor kinderen op dit lied geschreven. Die versie staat hier in het boek en is ook wat korter.
Je kunt er ook op bewegen. Ga maar staan en dat maak je bij het refrein de volgende bewegingen op het ritme van
de muziek (wel doorzingen!):
1. Sla je rechterhand op je rechterdijbeen
2. Sla je linkerhand op je linkerdijbeen
3. Sla je rechterhand op je linker borst
4. Sla je linkerhand op je rechterborst (je hebt nu je handen dus gekruist)
5. Pak met je rechterhand een denkbeeldig touw vast boven je hoofd
6. Pak dat touw dan ook met je linkerhand vast (je hebt nu beide handen aan het “touw”)
7. Trek met beide handen het touw naar beneden en roep het woord “zee” zo hard mogelijk…

Je kan ook zien hoe het moet op het You Tube filmpje onderaan deze bladzijde
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1. Heb je de scheepsbel al gehoord?
Kom op, dan gaan we gauw aan boord
Refrein: Haal em maar mee, we gaan naar zee (2x)
2. Je tandenborstel ingepakt
Zit alles in je plunjezak?
Refrein
3. We halen nu het anker op
en kiezen voor het ruime sop
Refrein
4. Het gangspil rond, de touwen vast
Omhoog! we klimmen in de mast
Refrein
5. De zeilen bollen in de wind
Neptunus is ons goed gezind
Refrein
6. We varen weg met goede zin
de hele wijde wereld in
Refrein
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