
 

't Oosterdok.docx ‐ 05‐11‐08 23:55 

‘t OOSTERDOK 
op de wijs van “Ketelbinkie” / tekst : Onno 

FLP Leo en Dolf 
 
Toen wij uit ’t-Oosterdok vertrokken , met de Laura-G ons’ ranke sloep, 
De roeiers scheurend aan hun riemen , de stuurman aandachtig op de poep, 
De spoorbrug wordt al snel genomen, de vaart zit er nu pas goed in, 
Zo zwoegen de acht stoere roeiers,  ze hebben het nog naar de zi-iiin.......... 
 
Maar na de  dam in  de  Ertshaven,  
Het  l i jk t  a l  langer  dan gedacht ,  
De wind drukt  nu fors  op de  r iemen,  
Met  dr inken wordt  ‘even’  gewacht .  
 
AmsterdamRijnKanaal genaderd , de stuurman maant tot lang’re slag, 
Een sloep wordt langzaam opgelopen , hun roeiers’ blikken vol ontzag, 
Tien halen en dan door de keersluis , Lozingskanaal lijkt eindeloos, 
Luid tellend wordt de slag gepra-aaid, het roeien gaat gedachtelo-oos........ 
 
Wanneer  de  Amste l  wordt  genaderd,   
één hand wordt  s tram en heef t  a l  kramp,  
Een spoors tok  schie t  p lo ts  u i t  de  houders ,  
Mijn  god wat  is  d ie  tocht  een ramp.  
 
Wat moeizaam sleept de ploeg zich verder , door Schinkel-Kostverloren vaart, 
De stuurman fronst er steeds meer wenkbrauw , geen mens ziet wát hem zorgen baart, 
Een brug doemt op daar in de verte , een vloot van sloepen er naar toe, 
Nog tien minuten voor de boe-oeg , dan barst de strij-ijd los en HOE-OE........ 
 
En als  de  b laren bi l len  kwel len ,   
de  ruggen kraken met  veel  p i jn ,  
de  oude grachten z ich  versmal len,  
een ieder  er  a l  lang wi l  z i jn .  
 
Dan moet men zich al weer verkrampen , een sprintje voor die ene brug, 
Misschien een and’re sloep te ‘pakken’ , er is nu echt geen weg meer terug, 
De Herengracht al weer verlaten , rondvaartboot zorgt voor amok, 
En met de Oude schans genomen, zijn ze weer terug in ‘t-Oosterdo-ok. 
 
Dan na het  e indschot  voor  de  kade,  
De r iemen lopend ,  zeer  vermoeid ,  
Als  ieder  voldaan in  e lkaar  zakt ,  
De s tuurman gri jns t  nu  “WEL GEROEID”.  
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