Leaving of Liverpool

1.

Als zeeman is afscheid nemen een deel van je leven.
Vroeger waren de reizen veel langer en van enige regelmaat was er geen sprake.
Je mocht ook alleen afmonsteren in je thuishaven en op je monsterrol stond dat
je met het schip meeging overal waar naar de kapitein het voeren zal.
2.
Waarom zo streng. ? Dat kwam vooral omdat de zeelieden toen nog wel eens de
kans zagen aan de wal flink te gaan verdienen. De gages aan boord waren laag.
Maar vooral in amerika gingen er verhalen over snel rijken worden. Goud
zoeken en vinden.
Het kwam voor dat de Chilisalpeter schepen in Z. Amerika en de schepen bij
Calefornié niet op de thuisreis konden gaan omdat er te weinig bemanning was.
Die was gedrost , op zoek naar betere inkomsten.
3.
Veel grote zeilschepen vertrokken vanaf Liverpool op de grote reis. Daar werd
de bemanning aangemonsterd.
Nu ligt er weer een zeiljammer op vertrek, naar Calefornië. Het is de "Davy
Crocket" met een beruchte kapitein. Het schip is niet in een allerbeste staat.

Dat de kapitein zijn schip "Davy Crockett"heeft genoemd, zegt ook al wat. Deze
Davy Crocket was een beroemd/ berucht man( 1786-1836) Soldaat;politicus;
leider in de Oorlog tussen Mexico en Texas, waarbij hij sneuvelde.
Omdat hij een goede zeeman is, ziet hij het nog wel zitten. Anders wordt het een
helse reis.
Een zeeman schrijft nog even een laatste brief aan zijn vrouw, de brief wil hij
aan de loods meegeven als die van boord af gaat bij de monding van de Mersey.
4.
Ze willen bij daglicht de rivier af en daar wordt nog opgewacht. De rivieren
waren in die tijd nog niet goed betond en men moest op landmerken navigeren
om goed tussen de banken door te komen, de rivier af. Dit moest dus bij daglicht
gebeuren.
Dan ziet hij vanuit de patrijspoort dat de zon op de kade staat en het tijd wordt
voor vertrek. Het commando "voor en achter"zal nu gauw komen.
Vertrekken uit Liverpool vindt hij niet erg, maar vertrekken bij zijn geliefde
vandaan wel. Wat zal de reis brengen?? Hoe lang zullen ze elkaar niet zien?
Van een ding is hij zeker Ze zullen elkaar weerzien. Hij is niet van plan om
goud te gaan zoeken.
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