Daar was laatst een Meisje Loos

Daar was laatst een meisje loos.
Het is nogal eens voorgekomen dat een vrouw zich als man verkleedde, om op een
zeilschip te gaan werken en daarmee geld te verdienen.
De kapitein mocht daar natuurlijk niet achter komen, want dan werd ze opgepakt en
moest ze de gevangenis in.
In die tijd dacht men dat een vrouw aan boord van het schip ongeluk zou brengen.

Matrozen zeiden wel eens om te plagen: "Een vrouw en een kip zijn de pest voor een
schip".
Heel veel vrouwen hadden geen werk en hadden dan ook geen geld. Soms kregen ze
armengeld van de kerk of van het bestuur van de stad, maar ze leefden dan nog steeds
in armoede.
Daarom wilden ze wel eens iets stelen, zoals brood of appels, ze braken in of ze
beroofden mensen. Daar stond gevangenisstraf op of de dief werd de hele dag
vastgezet in de schandpaal. De bewoners van de stad mochten de dief dan uitschelden
of fruit naar het hoofd gooien.

Als vrouwen door de politie gezocht werden, probeerden ze op een schip te gaan werken,
daar werden ze niet gezocht!
Vrouwen wilden graag dicht bij hun man blijven. Maar de VOC vond dat niet goed.
Een reis als passagier konden ze niet betalen; vermomd als matroos meereizen was dan
een goedkope oplossing.
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1. Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen, die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als lichtmatroos.
2. Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes vast
3. Maar door storm en tegenweer
Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
Tegen de zeilen van bovenaf neer
4. Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg en pak ransel en toen kwam het uit
5. Ach kapteintje sla mij niet
Ik ben uw liefste, ik ben uw liefste
Ach kapteintje sla mij niet
Ik ben uw liefste zoals u ziet
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Daar was laatst een meisje loos – Opdrachten.
1. Zet de volgende stukjes eens in de goede volgorde, zodat het een verhaal is:
door de honger stalen ze we eens brood of fruit – ze hadden maar heel
weinig geld – veel vrouwen leefden in armoede – ze werden dan opgesloten in
een gevangenis.

1._____________________________________________________

2._____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._____________________________________________________

2. Als vrouwen aan boord van een schip wilden gaan werken, dan moesten ze
____________________________________________________________

3. Zet onder de plaatjes eens “vrouwen” of “mannen”:

_________________ ___________________ ____________________

