Schimmelende kaas

Schimmelende kaas.
Schimmelende kaas.
Grauwe erwten.
Ranzig bier.
Gezouten vis.
Brood waarop je kiezen kraken.
Scheepsbeschuit met muizenpis

scheepsbeschuit zonder muizenpis.

Fijngesneden repen runderhuiden,
hangend in de wind en zongedroogd,
dagen in zout water weken,
even op een vuurtje gaar gestoofd
Gorig, geel bedorven water.
Zuurkool stinkend in het vat.

zuurkool stinkend in het vat.

Af en toe een bakmansfeestje.
Met een versgevilde rat
Kevers die krioelen in de bonen.
Wriemelende wormen in de gort.
Pekelvlees met witte maaien.

pekelvlees met witte maaien.

“Eet smakelijk!”
“We klagen niet! Nee joh! We klagen niet! We krijgen toch te vreten? Nee joh! We klagen niet!
Nee joh! We klagen niet. Dit is wat goden eten”.
Nee, klagen over het eten mocht niet; daar stond een zware straf op! Je mocht er wel over
zingen! Snap jij het nog?
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1. Schimmelende kaas en grauwe erwten (2x)
Ranzig bier, gezouten vis (2x)
Brood waarop je kiezen kraken (2x)
Scheepsbeschuit met muizenpis (2x)
Refrein: Nee joh! We klagen niet! Nee joh! We klagen niet!
We krijgen toch te vreten Nee joh! We klagen niet!
Nee joh! We klagen niet Dit is wat goden eten!
2. Fijngesneden repen runderhuiden (2x)
Hangend in de wind en zongedroogd (2x)
Dagen in zout water weken (2x)
Even op een vuurtje gaargestoofd
Refrein:
3. Gorig, geel bedorven water (2x)
Zuurkool stinkend in het vat (2x)
Af en toe een bakmansfeestje (2x)
Met een versgevilde rat (2x)
Refrein:
4. Kevers die krioelen in de bonen (2x)
Wriemelende wormen in de gort (2x)
Pekelvlees met witte maaien (2x)
Dat is waar een zeeman sterk van wordt! (2x)
Refrein: 2x

Toelichting: Een schip nam vroeger voor maanden eten mee aan boord.
Over dat eten aan boord schreef een scheepschirurgijn in 1700 dat het water stonk, het brood beschimmelde,
hard als steen was en dat de zakken met bonen vol zaten met kevers. Toch mocht je niet klagen over het eten!
Dat was streng verboden. Zeelui die klaagden over het eten werden gestraft.
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Schimmelende kaas - Opdrachten.
1. De keuken aan boord noemde men _________________________________

2. Streep de fout door! Aan boord at men:
gedroogde bonen – gezouten vis – hamburger – scheepsbeschuit – kaas – zuurkool
– verse vis – pizza – pekelvlees – zoute drop.

3. In het vlees aan boord wriemelden wel eens maden.
Zet de volgende woorden eens in de goede volgorde:
vlieg – eitje – maden.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

4. Zet de volgende woorden bij het juiste plaatje:
schimmel – maden – kevers

_______________________ ____________________ _______________

5. Je mocht aan boord niet klagen, maar je mocht er wel __________________

