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Door: Ellen van der Roest 

BARNEVELD/VOORTHUIZEN – Het Barneveldse Shantykoor ‘DE VROUWEN VAN SCHIPPER KEE’ zal 

zaterdag optreden tijdens de Actieve Boerderijdag in Voorthuizen. Het koor wat nu een half jaar 

bestaat treedt dan voor de tweede maal op. Komende weken staan er ook nog een aantal besloten 

optredens op het programma. “Er is best wel vraag naar een dames shantykoor”, stelt Emmy Manné 

secretaris van ‘DE VROUWEN VAN SCHIPPER KEE. 

Het koor is een half jaar geleden opgericht na initiatief van aantal echtgenotes van koorleden uit 

Shantykoor ‘Het Roer Om’. Er kwamen heel wat dames op af en inmiddels bestaat het koor uit 52 

koorleden en vier accordeonisten, waarvan er ook een mondharmonica speelt. “De muzikanten 

zouden eerst tijdelijk met ons meedoen, maar hebben inmiddels besloten om er vast bij te blijven”, 

vertelt Emmy. Dat heeft vast wel iets te maken met het motto van het koor. “Gezelligheid en plezier 

staan bij ons hoog in het vaandel”, lacht Emmy. “Je hoeft ook geen noten te kunnen lezen, iedereen 

mag meezingen”. De meeste koorleden zijn boven de vijftig jaar. Eens in de twee weken wordt er 

gerepeteerd in de Antoniusschool. Wanneer de repetitie erop zitten, is het zingen nog niet klaar. 

“Onder het genot van een wijntje wordt er lekker voor de vuist weg met de muziek meegezongen. 

We zijn aangesloten bij Shanty Nederland, wat inhoudt dat 70% van je repertoire shanty- 

gerelateerde liedjes moeten zijn”, legt Emmy uit. De dames hebben vissershemden aangeschaft die 

tijdens een optreden gedragen worden en hebben sjaals gesponsord gekregen. Op het verlanglijstje 

staat nu nog apparatuur, wat het koor door sponsors en optredens wil bekostigen. Het eerste 

optreden bij Intratuin enige weken geleden was een groot succes. Het koor hoopt zaterdag op weer 

veel belangstelling bij de Actieve Boerderij dag op mini-camping ’t Westdorp in Voorthuizen. Er is van 

alles te doen voor jong en oud. Er zijn demonstraties, een kraampjesmarkt en kinderen kunnen aan 

diverse activiteiten meedoen zoals een ritje op een pony maken, laten schminken, er is een voelspel 

en de schapen worden geschoren. ‘DE VROUWEN VAN SCHIPPER KEE’ zullen om 11.30 uur en om 

12.30 uur een optreden verzorgen. De Actieve Boerderijdag is van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de 

Brugveenseweg 67 in Voorthuizen, de toegang is gratis. 


