Van onbeskoft ärd wärken naor een groot plezier.
Wöör ik ’t now weer aover ebbe ? . . . Drievers ! . . . Mu-j is èven opletten.
As mensen mi’j preberen op te jaegen, wi-k nog wel is de kreet gebruken:
” A-j drieven wilt . . . spring ie maer in de Iessel. ”
De Iessel is een ärtstikke mooie revier en döörvan stromen ’t water vrogger
eertsens naor de Zuderzee en dan värders de wereldzeeën in.
En die wereldzeeën wieren weer deur de diverse zeevaerende naties bevaeren
en döör wi-k ’t is èven aover ebben. Die grote zeilskepen . . . die geweldige
klippers met drie, vere of zelfs vief masten. Zeilskepen met soms zesduzend
veerkante meter zeil, wöör men begon te jammeren as de wind weer was gaon
lègen. Misskien ieten ze döörunmme ook wel Windjammers. Maer op die
grote zeilskepen mos deur de bemanningen knetterärd wörren ewärkt. En der
wier ook vaste wel is een keer e-sköllen as ’t weer ies een keertien niet vlot
genog gonk. Maer aover dät drieven as aostend en opjagend gedoe e-k ’t ier
niet. Ik wil ’t ier ebben aover de Shanty-Mannen. Dät waeren kerels die een
jörenlange trediesies veurtzetten deur toevoegen van tempo-lieties tiedens
wärkzaameden die vake met meerdere mannen tegelieke mossen wörren uute-voerd zoas bi’jveurbeeld ’t dreien van de Kaapstaonder.
Zo’n kaapstaonder is een vertikale liere wöör enörme zwöre lasten as ’t ieuwen
van ’t anker of ’t veurtrekken van ’t skip langes de kades en dät soort
wärkzaameden. De shantyman zetten dan in met een ritmisch ezungen zinne
en de bemanning brulden dan weer een refrein nao.
Veur verskillende
wärkzaameden ad de Shantyman ook verskillende lieties. ’t Was zien taak
umme iederiene op ’t juuste moment de goede krachtsinspanning te laoten
lèveren. Dät zingen an boord kwamp de algemene stemming an boord van die
skepen ook wel ten goede.
Die zeemanslieties van toen bint met ’t verdwienen van die grote zeilskepen
ook een bettien verdwenen. Een bettien . . . want oera wat bint die skepen
mooi a-j een keertien naor zo’n groot sail-evenement kunt gaon. Dät wi-j
eigenlijk niet missen, maer de mensenmassa en die onveurstelbaere drukte
weerölt mi’j der steeds van. Maer de lieties bint ter nog wel.
Die oorspronkelijke wärklieties, de Shanty’s, wörren nog steeds met groeiende
populariteit met völle plezier deur steeds meer mensen in diverse koren
ezungen. En dät ’t koorzingen een belèvenisse op zich is en de mensen ier
echt met plezier an metdoen, e-k ezien tiedens een koortreffen in de Biertonne
in Zwolle.

de Kaapstaonder

de Braodspille

Shanty- en
zeemanskorentreffen

" TUSSEN ISEL EN VECHT "
in de Biertonne.

’t Emengt Shantykoor De Iselanders uut Zwolle ef zaoterdagmiddes de 27e
februwaeri 2016 een niet competitief treffen örganiseert met meerdere
shantykoren uut disse umgèvink.
Niet umme uut te maken wie dan wel ’t beste is, maer umme iederiene een
podium te bieden en veural te euren oe andere koren ’t, uutendelijk veur een
ieder bekende, repertoire interpreteert of uutvoeren.
Veur dit koortreffen, bint meerdere koren uut-eneudigd en ebben ook tien
koren un medewärking verliend.

De Iselanders Zwolle

Oewel de Ni’je Biertonne op zich een geweldig geskikte locatie is veur dit
soort zaken en ook as sponsering ter beskikking is esteld veur dit koortreffen, is
’t maken van foto’s in de verskillende zalen ärg lastig.
Lège plafondbalken en lampen, een duuster gat achter de koren of juust een
venster wöör een bonke tegenlicht deurkump ’t was, veur mi’j althans,
meraekels lastig een juuste camera-instelling te vinnen.
Soms mosse ik gewoon op een twiede optreden wachen, as de foto’s wat
minder waeren en aopen dät een ander zaaltien bètere kansen zol bieden.
Dät löt onverlet dä-k toch prebere wat van de sfeer weer te gèven.

’t Wier een alderbärstens gezellig gedoe döör in die Ni’je Biertonne wöör op
veer locaties de de koren un kunnen presenteerden in tiedsblokken van een alf
uur. De wisseling van de koren en de locaties was zodanig op mekaere
of-e-stemd dät de koorleden ook de gelègeneid adden naor en bi’j de
anderen te gaon kieken en luusteren.

De twie grotere koren as ’t Sokkenbuurt Zeemanskoor uut Uchelen en
Shantykoor de Oostvaarders uut Almelo wisselden niet, umdät de andere zalen
of podia gewoon te klein waeren veur disse groepen en die bleven dus in de
grote zaal/podium.

Der is wel een verskil an te gèven wat een shanty (wärklied), een forebitter
(’t lèvenslied van de zeevaerenden) of een zeemanslietien (eskröven deur niet
zeelu = landrotten) is, maer dät is now niet zo van belang. Ie maggen der van
uutgaon dät de meeste koren disse liederen deur mekaere gebruken.
De wat kleinere groepen en veural de a-capella zangers gèven un veurkeur an
de ”echte” shanty’s. Ierbi’j wörren dan ook vake tekst en uutleg egöven wat
de betekenisse van bepaolde woorden is of aover de in-old van ’t lied.
De a-capella groep de Ol’Hand Shantymen uut Vaossen ad zels een skärm
op-esteld wöörop plagies wieren eteund aover ’t bezungen onderwärp.

Ol’Hands Shantymen - Vaassen

De klankleur die disse mensen brachen was echt biezunder.

De bas was naor mien idee meer een
contra-bas, ’t leken wel of zien stemme onder
zien skoenzaolen vandaon kwamp, maer ’t
ge-eel was angenaam umme naor te luusteren.

Ook een klein grupien uut Gietoorn – Easy & Free trokken völle bekieks.
De eren gèven zelf an dät un eufddoel ’t plezier in ’t musiceren is.
Alle leden bint al jörenlank met de muziek bezig en ebben aoste allemaole
bi’j meerdere groepen en koren e-spölt.

Easy & Free - Giethoorn

Umdät Easy & Free in ’t twiede tiedblukkien zatten en ook nog in ’t kleine café
spöllen, was ’t zo now en dan èven pärsen, want de niet optredende groepen
wollen allemaole èven euren wöör dät Ierse geluud vandan kwamp.
En dät de eren der zelf ook skik in adden was an un ele optreden te märken.
Maer ie kunnen aoste wel zeggen dät iederiene, die ier disse middag een
demonstrasie gaven, der met plezier an metdejen.

Ook de gezelligeidsgroepen as de Ketelbinken uut Kampen en ’t Kaperskoor
uut Lelystad laoten goed euren dät ’t samen met plezier bezig wèèn un ding is.
Der is altied wel een geintien te beluusteren in ewiezigde teksen of dät
alle zeelu wel van mooie vrouwen ollen, en dan is ’t wel dudelijk dät wi’j
’t ier niet aover een shanty ebben.

Ketelbinken - Kampen

Kaperskoor - Lelystad

En a-j èven bi’j de koren ebt staon luusteren en ie gaot döörnao op een andere
locatie bi’j de ärmonieuze klanken van Chanting Lads of bi’j Shantycrew
Butenboord kieken, märk ie goed ’t verskil in lieties.

Chanting Lads – Land van Heusden en Altena

Shantycrew Buitenboord – Zwolle

Deur ’t steeds wisselen van de groepen op ien locatie was ’t veur de
techneuten die achter de knoppen van de mengtaofels zatten vake een kriem
umme een goede instelling te verzörgen. Maer ’t kon ook anders.

Der was ook een groep die ef bedacht . . . jullie doet maer, maer wi’j kunt ’t
ook wel zonder verstärkers. De groep Ermeluiden uut Ermelo trad an. En as
dan dät stellegien kerels achteruut de strotte gaon e-j ook inderdaod gien
verstärkers neudig . . . althans niet veur ’t geluud. Maer as zi’j dan rum uut
Jamaica brengen, maken de gebaeren wel dudelijk dät de eren zelf wel een
verstärkertien willen gebruken.

Shantykoor ”Ermeluiden” - Ermeloo

Dit koor ad veur un optreden wat pepierties op de taofels neerelegd wöörin de
refreinties stonnen van de deur un ebrachte lieties zodät de toe-eurders
konnen metzingen as ze dät wollen.
En dät was dan meskien ook wel de reden
dät de dirigent met regelmaot prebeerden
de toe-eurders met te laoten doen.
Dan ston ij weer met de rugge naor ’t koor
toe en kiek . . . döör kon ik dan wel weer
wat met.

Ik kan ’t now ienmaol niet nalaoten, a-k de camera bi’j mi’j ebbe ook op
details te letten.
Tiedens dit koortreffen
e-k dan ook met
regelmaot
op
de
gezichten of opvallende
personages elet.

En de dirigent van de
Ermeluiden skoot ik van
grotere ofstand twie
keer achter mekaere en
dan zie ie dit :

Een ander opvallend personage was een Almelo-er
die an de galg was ontsnapt, umdät zien beste
kammeraod net op tied ’t touwe ad deur-esneejen
en ij niet in een engelenkoor oeven te gaon zingen
en is döörumme maer bi’j ’t Kaperskoor egaon.

Umdät ’t de bedoelink was dät an-t ende
van de middag alle koren gezamenlijk nog
zollen zingen, wier ier en döör tussen de
bedrieven deur op informele wieze nog èven
e-oevend.

En dan is ’t : ALLE KOREN VERZAMELEN !

’t Is veur, op en naost ’t grote podium een drukte van jewelste maer ’t göt zoas
’t giet en der wier aoveral met-e-zungen.

Töt slot zweien (H)Eleen nog èven de slottone aover de massa uut en dan is ’t
edaon.

’t Eerste koortreffen tussen Isel en Vecht in de Zwolse Biertonne is een feit.
Ik ebbe disse middag genog te doen e-ad en mi’j best vermaakt.
’t Is veur mi’j wel dudelijk dät an de olde lieties, die ’t onbekofte ärde wärken
op de grote zeilskepen ef op-ebracht, vandaag de dag nog völle mensen plezier
belèven.
Een absoluut e-slaagd koortreffen die alle inspanning van de örganisatoren
weerd is e-west.
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