
	  

101	  Zeemansshanties	  
	  
Om	  het	  onderdeel	  ‘haven’	  te	  illustreren	  in	  ons	  programma	  over	  de	  stad,	  maakten	  we	  een	  medley	  van	  
een	  aantal	  zeemansliederen.	  
De	  eerste	  drie	  zijn	  van	  de	  hand	  van	  de	  Antwerpse	  volkszanger	  John	  Lundström,	  (6	  oktober	  1919	  -‐
Merksem,	  25	  juli	  1990).	  Hij	  werd	  geboren	  in	  't	  Schipperskwartier,	  waar	  zijn	  vader	  een	  
zeemanscafé	  uitbaatte.	  Zijn	  achternaam	  kreeg	  hij	  van	  zijn	  grootvader,	  een	  Zweedse	  zeeman	  die	  zich	  
in	  Antwerpen	  had	  gevestigd.	  In	  de	  jaren	  30	  verhuisde	  het	  gezin	  Lundström	  naar	  het	  Kiel,	  maar	  het	  
zeemansleven	  zou	  een	  vast	  thema	  worden	  in	  de	  muziek	  van	  John	  Lundström.	  Buiten	  zanger	  was	  hij	  
ook	  nog	  kinderanimator,	  docent	  op	  de	  sociale	  school	  en	  begeleider	  van	  allerlei	  creatieve	  workshops,	  
vooral	  rond	  muziek	  (ik	  leerde	  ooit	  bij	  hem	  nog	  rommelpotten,	  bellenstokken	  en	  blokviolen	  maken)	  .	  
Hij	  was	  overtuigd	  socialist	  en	  syndicalist.	  
In	  de	  late	  jaren	  1930	  was	  John	  Lundström	  een	  van	  de	  stuwende	  krachten	  achter	  de	  opbloei	  van	  
volksdans	  en	  jeugdherbergen,	  Hij	  leeft	  hij	  ook	  verder	  als	  stadsreus	  in	  Deurne.	  
We	  nemen	  enkele	  strofen	  uit	  3	  van	  zijn	  zeemansliederen:	  

-‐ Douwe	  joenges	  Douwe	  
-‐ Alle	  coureuge	  vivat	  
-‐ Wie	  wilt	  er	  mee	  gaan	  veire	  

	  
Daarna	  komt	  wellicht	  een	  van	  de	  bekendste	  shanties,	  hier	  vooral	  bekend	  gemaakt	  door	  Ferre	  
Grignard	  in	  de	  jaren	  60.	  ‘Drunken	  sailor’	  bracht	  hij	  in	  1966	  uit	  op	  single,	  maar	  is	  een	  oud	  Iers	  
zeemanslied.	  	  
Santiano	  	  
Een	  zeemanslied	  van	  de	  Franse	  zanger	  met	  Spaanse	  wortels	  Hugues	  Aufray,	  heel	  populair	  in	  
Frankrijk.	  	  We	  vonden	  op	  internet	  ook	  een	  Angelsaksische	  versie.	  Aufray	  is	  ook	  bekend	  voor	  zijn	  
Franse	  covers	  van	  liedjes	  van	  Bob	  Dylan.	  
	  
Het	  is	  een	  prachtige	  driemaster,	  rank	  als	  een	  vogel,de	  Santiano,	  
Achttien	  knopen,	  vierhonderd	  ton,	  ik	  ben	  fier	  dat	  ik	  daar	  matroos	  ben.	  
	  
Recht	  op	  de	  golven,	  recht	  op	  de	  wind,	  
Als	  God	  het	  wil,	  gaan	  we	  rechtdoor,	  
Helemaal	  tot	  in	  San	  Francisco.	  
	  
Ik	  vertrek	  voor	  maanden	  en	  laat	  Margot	  achter.	  
Daaraan	  denkend	  had	  ik	  een	  zwaar	  hart	  toen	  we	  de	  vuurtoren	  van	  Saint	  Malo	  passeerden.	  
	  
Ze	  zeggen	  dat	  ginder	  het	  geld	  bij	  beken	  stroomt,	  
Je	  vindt	  er	  goud	  op	  de	  bodem	  van	  de	  beken.	  Ik	  zal	  er	  staven	  van	  meebrengen.	  
	  
Op	  een	  dag	  kom	  ik	  terug,	  overladen	  met	  cadeautjes.	  
Aanland	  zal	  ik	  Margot	  weerzien	  en	  een	  ring	  om	  haar	  vinger	  schuiven.	  


