Het archiefsysteem van ShantyNederland
Het bestuur van ShantyNederland heeft in samenwerking met van Ree archiefsystemen
(archieven.nl) de bibliotheek van ShantyNederland openbaar gemaakt. Veel eigenaren van
(song)boeken hebben deze aan ShantyNederland uitgeleend en deze zijn inmiddels allemaal digitaal
verwerkt en voor een klein deel al beschikbaar in het Archief systeem.
Hoe komt u bij het archief : Ga naar de site van ShantyNederland www.shantynederland.nl
en kies “Archief” dan komt u in het volgende scherm

Klik op “Shanties en Zeemansliederen”en dan verschijnt het volgende scherm.
Hier zijn dan 5 verschillende rubrieken

Met inmiddels 18 boektitels – 2.318 songs20 Categorieën – 9 talen en 13 Omschrijvingen. Als je
vervolgens op een song klikt Zie je de pagina met het lied links verschijnen. Klik vervolgens op de
Pagina Dan verschijnt links op je scherm een ” vier keuze menu”

Als je die vervolgens aanklikt zie je de verschillende functies met de belangrijkste “de bladzijde met
een Pijltje” om te downloaden en te printen. Je kunt ook een zoek opdracht verfijnen door gebruik te
maken van de verschillende rubrieken.
Voorbeeld: Als je een boek selecteert Dan zie je de eerste bladzijde van dit boek dan krijgt dit boek
bij Filter: een kruisje vervolgens wil je alle Capstan songs uit dit boek (ook dan komt er een kruisje bij
Filter) vervolgens alleen met Muziek en Liedtekst . Dan komen alle pagina’s uit dit boek met de
gevraagde onderdelen . Je kunt natuurlijk elk willekeurig woord als zoekopdracht geven of een
omschrijving opvragen. Dit woord of omschrijving zal gezocht worden en alle bladzijden waar zij in
voorkomt zullen getoond worden.
Momenteel zijn wij druk bezig de rest van de 135 boeken in ons Archief systeem in te brengen.

Let Op : De gedownloade teksten en prints zijn echter wel voor het eigen gebruik.

Zijn er nog meer website van ShantyNederland?
Klik op de hoofdpagina in het onderste blok op:
De Agenda
Bevat alle openbare evenementen van onze leden.
Voor de Jeugd
Biedt diverse lesprogramma's, informatie, jeugdactiviteiten van onze leden.
App. ShantyNL
Verkorte versie van onze hoofdwebsite leesbaar voor mobiele telefoons en of
kleinere tablets.
Archief ShantyNederland
Bevat onze Bibliotheek, toegang ons archief welke is ondergebracht bij
archieven.nl en de titelcatalogus van BUMA
Workshops
Overzicht/inschrijven voor de workshops en of enquêtes van ShantyNederland.

