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“Riemen op” en “Riemen neer” wij kennen deze commando’s allemaal. 
Maar wie staat er stil bij de oorsprong? 
Het is dus niet alleen een gemakkelijke manier om de riemen klaar te 

hebben voor het roeien, nee er zit een diepe spirituele gedachte aan vast.  De oude 
Germanen hadden al roeiboten, gemaakt van stevige planken. 
Als zij ten strijde voeren, dan deden zij “riemen op”. Dat had een twee ledig doel. 
Ten eerste imponeerden ze de vijand daarmee en ten tweede was het een 
eerbetoon aan Wodan om steun in de strijd af te smeken. Om dit kracht bij te 
zetten, stampten de met oorverdovend lawaai met de riemen op de bodem. 
 
Na de Middeleeuwen is dit gebruik gecultiveerd, de actie werd anders, het 
stampen werd achterwege gelaten.  Logisch zullen jullie zeggen, bij de Gig stamp je 
immers zo door de 8mm essenhout heen.  In  Wodan geloven wij niet meer, daarom 
veranderde het “Riemen op” in het brengen van een saluut aan hoogwaardigheidsbekleders. 
Bij voorbeeld onze Koningssloep: 

Roeier aan boord van de Koningssloep werd je natuurlijk niet zomaar. De zorgvuldig geselecteerde Adelborsten van de Marine 
werden gedrild om zo statig mogelijk de sloep door het water te laten bewegen. Het roeien van de sloep gaat volgens 

vastgelegde protocollen. Je roeispanen 
dwars in het water zetten om de sloep af 
te remmen was uit den boze. De slagen 
die nodig waren om op de bestemming te 
komen werden zorgvuldig uitgeteld en de 
sloep moest uitdrijven tot deze aan de 
kade tot stilstand kwam. Ook mochten de 
roeiers van de sloep niet naar de koning 
of koningin of de gasten kijken. Je blik 
richtte je op je spaan en anders niet.  
 

Wij kijken daar vreemd naar, 
de roeiers gaan er bij staan. 
Bedenk dat de riemen zo lang 
zijn dat ze anders niet te 
houden zijn in de wind. Ook 

het uitdrijven zoals hierboven gemeld is lijkt vreemd. Het lijkt op jeu de Boule, precies op de 
juiste plaats stilvallen. 
 

In de beginfase van de Gastronauten hebben wij dit groeten twee maal beoefend en wel op 
woensdagavonden. Een maal voor Will en Aly van Hoek, zij lagen heerlijk rustig bij een 
rietpol van de avond te genieten, ook een keer voor het bestuur van het Witte Huis. 
Ze stonden op de starttoren  (avondborrel?) en wij voeren vlak langs. Een uitgelezen 
gelegenheid om “riemen op te oefenen…”Veel waardering viel ons ten deel. 
Wellicht moeten we dit jaar het seizoen openen met twee groetende Gig’s voor de dam. 
Ik ben echt voor het in stand houden van de vaar-etiquette.  Nee ik begin niet over de vlag! 
  
Tot slot zou ik de riemen deelbaar willen maken, net als een hengel. Met het deel waar het 
blad aan zit kan je dan peddelen. Dit voorkomt de chaos als je van roeien bij een sluis 
overgaat in peddelen. De eerste tocht naar Gouda verliep dat afschuwelijk. Het jaar daarop 
hadden we gelukkig een betere techniek. Al doende leert men. 
Maar ik blijf een voorstander van deelbare riemen .   
                                                                                                    Henk van de Hoef 


