Al die willen te Kaap’ren Varen

All die willen te Kaap’ren Varen
Een kaper was iemand die in oorlogstijd schepen van de vijand probeerde buit te maken.
Dat mocht alleen als de kapers een zogenaamde “kaperbrief” gekregen had van de
regering van het land. Schepen van de vijand vervoerden vaak dure spullen, zoals goud,
zilver, sieraden, zijde, specerijen en zo.

Specerijen: b.v. peper, kruidnagel, nootmuskaat, foelie.

De kaper moest de buit vaak delen met de regering van zijn land.
Een bekende Nederlandse kaper was Piet Hein. Hij wist de Spaanse zilvervloot in 1628
te veroveren met aan boord heel veel goud, zilver en Spaanse munten.
De Nederlandse zeilschepen hadden veel last van de Duinkerkse kapers. Zo staken ze
b.v. in 1626 achttien Nederlandse haringschepen in brand. De Duinkerkse
brandstichters kwamen de bemanningsleden van de verbrande schepen te hulp, maar als
ze aan boord van de kaperschepen waren, moesten ze met dobbelstenen gooien om uit te
maken wie overboord gegooid zou worden. Dit werd ook wel een rondje “voetenwassen”
genoemd.
Het gebeurde ook wel dat de bemanning als slaaf verkocht werd.

Maar vaak maakten de kapers zich er gemakkelijker van af en kon de bemanning vrij
komen door losgeld te betalen. Ten minste één bemanningslid, meestal de schipper, werd
dan gevangen gehouden om ervoor te zorgen dat het losgeld echt betaald werd.
Duinkerkse kapers lieten tussen 1625 en 1635 ongeveer 423 Nederlandse schepen
zinken, en veroverden er 1606.
Ze zeggen de matrozen die “ter kaap’ren wilden varen”, dat moesten dappere mannen
zijn, ja, mannen met baarden! Mannen die voor niets bang waren.... mannen die voor de
duivel nog niet bang waren!
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1. Al die willen te kaap'ren varen
Moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
die hebben die baarden, die hebben baarden.
Jan, Pier, Tjoris en Corneel
die hebben die baarden, zij varen mee!
2. Al die stormen en golven trotseren
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier....
3. Al die de dood en de duivel niet duchten
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier....
4. Al die Wormer tweebak (Enkhuizer haring) lusten
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier...
5. Al die van bier en van brandewijn houden
moeten mannen met baarden zijn
Jan, Pier...
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Al die willen te kaap’ren varen – Opdrachten.
1. Kapers waren geen lekkere jongens! Bedenk eens wat voor schurkenstreken
kapers uithaalden als ze een schip overvallen hadden:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

2. Wat zochten de kapers als ze een schip overmeesterd hadden?
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

3. Kapers kregen van hun land een kaperbrief. Vertel eens waar die brief voor
bedoeld was:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

