
Optreden in Windesheim op 9 september 

2022. 

Ons koor was uitgenodigd door de feestcommissie 

van Windesheim om op te treden tijdens het 

tweedaagse dorpsfeest. Het begin van ons  

optreden was gepland op vrijdagnamiddag om  

17.30 uur tijdens een buffet voor de 

dorpsbewoners. Het optreden zou bestaan uit 2x 

een half uur optreden met een pauze ertussen van 

een kwartiertje. Voor het optreden was het koor 

sterk gemotiveerd omdat dit nu eens een ander 

soort optreden was dan het koor gewend was. Een 

nieuwe uitdaging.  Het enige nadeel was dat de 

afstand naar Windesheim 50 km was. Het 

optreden was in een grote feesttent. 

  

Waar hebben we zoal over gezongen? 

We begonnen met een fase in het leven dat nagenoeg iedere man wel meegemaakt 

heeft. Een jonge kerel die naar zee wil, maar zijn moeder ziet dat niet zitten 

(Sonny). Toch kon hij de roep van de wind en de golven (Zeeman, jouw verlangen 

is de zee) niet weerstaan. Hij ging uiteindelijk toch op een prachtig mooi zeilschip 

(Calypso) de wereldzeeën op. Toen zijn schip aanlegde (Haallijntje, boellijntje) in 

Ierland ging hij eerst kokkels en mosselen kopen bij Molly Malone die met haar 

kruiwagen vol met deze lekkernijen langs de schepen kwam (Cockels en mussels). 

Maar voordat het schip weer zou vertrekken ging  hij met zijn maten nog naar de 

kroeg van O’Connell om er van de heerlijke whiskey te kunnen genieten (De kroeg 

van O’Çonnell). Die whiskey ging er best in en toen ze dan ook vroeg in de morgen 

weer gingen aanmonsterden dachten hij in de verte de Sierra Madre in het zonlicht 

gezien te hebben (Sierra Madre). Eénmaal ontnuchterd besefte hij dat het leven 

op zee toch wel geweldig was en zeker te verkiezen was  boven de eenzaamheid 

van de  velden van Attenry (Fields of Attenry).  Dit ondanks het feit dat het op zee 

onvoorstelbaar kon donderen en bliksemen (’t Dondert en ’t bliksemt). Ook hiervan 

genoot met volle teugen.  

Zo heeft hij vele jaren over alle wereldzeeën, ook nog een tijdlang in een sloep 

rond Stad Nassau (Sloop John B),  gezworven. Na die vele jaren werd zijn 

verlangen naar zijn geliefde wel heel erg sterk (Little ship) en monsterde hij 

definitief af en zat hij daarna regelmatig op het leugenbankje aan de haven om 

verhalen van vroeger op te halen (De verzonken stad). En om af en toe toch weer 

het zilte nat te kunnen proeven bezocht hij regelmatig Ameland waar de zolder 

hoog en de vloer laag is, de meisjes mooi en de moeders lelijk zijn (West Zuid-

West van Ameland). Hij zorgde er wel voor dat hij op zijn oude dag niet verdroogde 

en was dan ook stamgast in het kleine café aan de haven (Het kleine café aan de 

haven). Hij was een rustige en een tevreden man geworden die heel blij was dat 

zijn dochter Greetje bazin op de pont over de IJssel was geweest (Het lied van de 

IJssel) en nu getrouwd was met een schipper. 



Tijdens ons optreden werd er een warm en koudbuffet voor de gasten opgediend. 

Daarvan mochten wij in de pauze ook nog gebruik van maken. Uit de reactie van 

de Windesheimers bleek dat ze bijzonder blij waren met ons optreden. Bij bepaalde 

liedjes werd ook volop meegezongen. Ook de koorleden vonden het een geslaagd 

optreden. Het was goed verzorgd. Het optreden werd door het koor afgesloten met 

een polonaise. 

jan woets 

 


