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Koren zorgen voor kleur, enthousiasme en emotie!

Shanty Festival 2014;
één zonnig feest
De koorzangers waren vaak
kleurrijk uitgedost.

De Zuiderzeeambachten uit Enkhuizen waren ruim
vertegenwoordigd. Hier de man die kleine scheepjes in flessen
maakt; een enorm priegelwerk met mooi resultaat.

Lekker warm in het zonnetje bij de Grote Kerk genoot het publiek
van de bekende en onbekende shantyliederen. Opnieuw een
feest in het stadje tussen Rijn en Lek: Wijk bij Duurstede.

De afsluitende samenzang voorafgaand aan de prijsuitreiking was indrukwekkend. De hele Markt was gevuld met en iedereen zong
mee met de liederen uitgevoerd door het Wijkse Shantykoor ‘Tussen Rijn en Lek’ onder leiding van Arie van Veenendaal.

‘Schip heeft op Hudson gevaren’
Afgelopen weekeinde
genoten enige duizenden
mensen onder een
stralend zonnetje van
de Lekko-dagen, het
evenement waarbij
zo’n 80 oude schepen
aanmeerden en dat
werd opgeluisterd
met een groot shantyfestival op verschillende
plaatsen in de stad.
Eén van de schippers
die Wijk bij Duurstede
aandeden, is 79-jarige
oud binnenvaartschipper
Piet van den Hurk uit
Beneden Leeuwen. Vol
passie vertelt hij over zijn
schip, de Zeeuwse Poon
uit 1890.
Door John Beringen
WIJK BIJ DUURSTEDE –

Piet
begint met op te merken dat
de term ‘Lekko’ niet heeft
te maken met de rivier de
Lek, maar een verbastering
is van de Engelse kreet ‘Let’s
go’; het anker lichten.
“Veel mensen weten dat
niet,” grinnikt hij, “maar
voor ons, schippers, is dat
gesneden koek.” Daarna vertelt hij over zijn schip “De
Pieternel”, vernoemd naar
hemzelf en zijn vrouw Nel.
“Dit schip werd in 1890 gebouwd en ingezet om vanaf

alle Zeeuwse eilanden aardappelen, bieten en tarwe te
vervoeren naar Rotterdam,
Dordrecht en Antwerpen.
En dat was nog behoorlijk
lastig, want toen was het
nog een zeilschip.
Als er dus geen wind was,
zat men noodgedwongen
duimen te draaien. En men
was voor het uitvaren ook
nog eens afhankelijk van eb
en vloed.’’
Vissersboot
‘‘Vanaf 1927 werd deze boot
echter gebruikt om mee te
vissen. Dat duurde tot de
oorlog; toen namen de Duitsers hem onder vuur waardoor die zonk.
Later werd het schip gelicht
en naar de werf in Druten
gebracht. Daar maakten ze
er een soort werkschuit van.
De mast en de giek werden
gebruikt om roeren te hangen en te hijsen bij andere
schepen.”
Liefde op het eerste gezicht
Het was in 1953 dat Piet op
die werf het schip voor de
eerste keer zag. “Vraag me
niet waarom, maar ik was
meteen verliefd op die boot.
Dat vaartuig hàd gewoon
iets. En het was toen al ruim
60 jaar oud, hè?”
Faillissement
Na zo’n 20 jaar ging de werf
failliet.
De boot, waarvan de technische staat al behoorlijk
achteruit was gegaan, bleef

Pieternel op voorpagina
Pieter achter het roer van de Pieternel met in zijn ene hand een foto waarop te zien is hoe zijn
schip voor de grote oversteek aan boord van het vrachtschip wordt getakeld en in zijn andere
hand een exemplaar van de Amerikaanse krant ‘‘Times Union’’. In die krant is de ‘Pieternel’ op
de voorpagina te zien is en wordt voorgesteld aan de lezers met ‘Sailing, celebrating’. Foto: John
Beringen

jarenlang in een uithoek liggen.
In 1984 zag Piet zijn kans
schoon en kocht het “wrak”
zoals iedereen het hoofdschuddend noemde. Piet:
“Iedereen verklaarde mij
voor gek en vroeg zich af
waar ik in vredesnaam aan
begon. Toegegeven: er moest
heel veel aan gebeuren. Alleen het voordek zat er nog
op, de gangboorden waren
verdwenen en zo hier en
daar waren er wel wat rotte
plekken ontstaan. Veel kon

ik zelf, maar een aantal specialistische klussen heb ik
moeten uitbesteden aan anderen.”
Parijs en Berlijn
Na ettelijke jaren restaureren, kon het schip weer het
water op. “We zijn er toen
onder andere mee naar Parijs, Berlijn en Denemarken
gevaren. Maar het mooiste
avontuur was nog dat we in
totaal met 16 platbodems 32
dagen hebben rondgevaren
in New York.”

Piet legt uit dat dit het gevolg
was van een evenement dat
in 2009 werd georganiseerd
door de Stichting ter promotie van het traditionele
schip: “Het had te maken
met de viering van het 400jarig bestaan van New York.
Nederland heeft natuurlijk
de nodige historische banden met Amerika en als je
dan ook nog bekijkt welke
rol wij in de geschiedenis
hebben gespeeld op het gebied van de scheepvaart,
kwam het idee naar boven

om binnen de festiviteiten
aldaar ook het item “Holland on the Hudson” te realiseren.
En nee, wij zijn daar niet zelf
naartoe gevaren. De boten
werden voor de oversteek
aan boord van een groot
vrachtschip gehesen en in
de haven van New York weer
gelost. Dat was een prachtig
avontuur en een unieke belevenis. De belangstelling
was overweldigend.
Een apart volk, die Amerikanen. En dat bedoel ik dan
in de gunstige zin, hoor. In
alles lopen ze voorop, maar
wij kregen applaus toen we
met de antieke Hollandse
schepen voorbij kwamen
varen. Dat hadden ze natuurlijk nog nooit gezien,
hè?”
Lang vervlogen tijden
Hij toont een paar Amerikaanse kranten waarin verslag wordt gedaan over de
komst van de “Hollandse
vloot uit lang vervlogen jaren.” “Dan is de tocht van
Beneden Leeuwen naar
Wijk bij Duurstede maar een
kort tripje, hoor,” lacht hij.
“Maar niet minder bijzonder,” voegt hij er aan toe.
Mooiste van ‘t land
“Wijk bij Duurstede is een
mooie stad met een prachtige haven en het leuke van
de Lekkodagen is dat je allemaal bekenden ontmoet
waar je even lekker mee
kunt bijpraten. En je mag het
bij iedereen navragen: de
‘Pieternel’ wordt unaniem
aangemerkt als een van de
mooiste platbodems van Nederland.”

