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Hierbij de derde nieuwsbrief van 2015 zo vlak voor de feestdagen en jaarwisseling. 
Met een korte overpeinzing/terugblik van de voorzitter en een stukje van Cees Schipper 
over “The Fields of Athenry”. In de rubriek “De schijnwerper op....” een bijdrage van 
bestuurslid Lutzen Nijdam.  En natuurlijk weer vermelding van belangrijke data  
evenementen op een rij. Veel leesplezier gewenst namens het PR-team! 

Van uw voorzitter: 
 
Het jaar is al weer voorbij, de tijd vliegt. Hoe ouder je wordt, hoe sneller de dagen gaan. 
Het heeft te maken met de dagelijkse bezigheden in en om het huis, ‘t werk en met de 
rol die iedereen speelt in onze samenleving.  
Opgemerkt mag worden dat de Woudsense samenleving er één is, waarin ieder zich 
prettig kan en mag voelen. Voeg daarbij de nationale en internationale gebeurtenissen 
die op je afkomen en ‘t “plaatje“ is compleet. (Althans zo ervaar ik dat....) 
Wat ik vaker mijzelf en anderen voorhoud: Pluk de dag! 
 
Terugkijkend op 2015 kunnen we stellen dat het een mooi Pôllesjongersjaar was met 
mooie optredens die we  weer kunnen bijschrijven in onze historie: 

 In april de doop van het schip van Lieneke en 'goodbye' naar onze muzikante en 
in hetzelfde weekend in april een optreden in het Theehuis Grou  

 In mei ons eigen Shanty-plus-Festival en daarna het 'Ielriek-festival' in Sloten 

 Het optreden bij het festival 'Skûsje Live' eind juli en in augustus het jaarlijks 
optreden in de recreatiedienst in De Karmel 

 In september weer present  bij 'Monumenten, Muziek en Meer.....'  en niet te 
vergeten eind september ons  'traditionele' uitje naar Zandvoort! 

 Verder traden we op verzoek op bij verjaardagen en jubilea  

 En op 22 december sluiten we het jaar af met de kerstsamenzang 
Nog wat meer optredens in 2016 zou mooi zijn en kan helpen om onze financiële 
situatie gezond te houden. Maar wat het belangrijkste is: dat wij met plezier en 
vriendschap elkaar (wekelijks) blijven ontmoeten, ook om van de dagelijkse 
beslommeringen even te kunnen ontspannen.  
  
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling 
toe. Op 12 januari 2016 zien wij elkaar weer, om handen te schudden, wensen te uiten 
en gezamenlijk het glas te heffen op onze Pôllesjongers nieuwjaarsborrel! 
 
Dick Granneman 

    De openingsact van het Shanty-festival in Zandvoort (27 september2015) 
 

 
Agenda: 
 
* vrijdag 18 december 
20.00 uur: Generale repetitie 
Kerstsamenzang 
* dinsdag 22 december 
Kerstsamenzang, 19.45 uur 
aanwezig. Kleding: wit T-shirt 
en rode polo 
* woensdag 23 december 
Kerstkkoopavond in centrum 
Woudsend 18.00 – 21.00 uur 
* 29 december en 5 januari: 
géén repetities 
* dinsdag 12 april 2015,  
20.00 uur jaarvergadering 
 
Evenementen: 
*29 april t/m 1 mei 
Friese Sleepbootdagen én 
Kinderkunst Woudsend 
*14 en 15 mei  
Nationale Molendag  
*18 mei jubileum 
ShantyNederland, Enkhuizen 
*17 juni t/m 26 juni 
Kunst aan de Ee 
* 2 juli t/m 10 september 
Tsjerkepad – kerken geopend 
* 7 augustus 
Muziekfestival 'Skûtsje Live' 
* 10 september  
'Monumenten, Muziek en 
Meer....' 

In dit nummer: 

 Terugblik 2015 voorzitter 

 'De schijnwerper op....' 

 The Fields of Athenry 

 Nieuws van Shanty Nederland 
 
Redactie: 
Peter Kranendonk en 
Adriaan van der Horst 
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De schijnwerper op Lutzen Nijdam 

 

Voor de rubriek 'Schijnwerper op....'  heeft Peter mij gevraagd om mij als nieuw bestuurslid voor te stellen, maar 

wat valt er te vertellen als de meesten je wel kennen en je je hele leven in Woudsend hebt gewoond? Maar toch 

maar een poging gewaagd. Bovendien vindt ik het wel leuk iets meer over mijn werk te vertellen. 

Geboren en getogen('Hikke en tein'):  

Geboren 4 mei 1958 in de Midstjitte en nu wonend in de B.W. Okmastjitte bij de ijsbaan te Woudsend: 

een echte autochtoon dus. 

Opleiding MTS-elektro en nevencursussen in besturingstechniek en telematrie. Na de MTS in militaire dienst voor je 

nummer.  Ik heb dit netjes gedaan: geen S5-toestanden en zo. Functie: korporaal- richter bij de artillerie,  wat 

inhield dat je de loop mocht richten van een kanon. Standplaats Assen en Zuidlaren.  

Het voordeel van je funktie als richter is, dat als je een granaat 20 km wegschiet, je niet kan zien waar hij terecht 

komt... 

 

Mijn werk: 

Ik werk als buitenmonteur bij Landustrie in Sneek. Hier werken ongeveer 150 mensen die zich bezighouden met het 

ontwerpen en bouwen van waterzuiveringen en gemalen in binnen en buitenland.  

Een nieuwe ontwikkeling is het opwekken van duurzame energie met 'hydrovijzels'.  

 

 

 Projecten die ik mede heb geïnstalleerd  zijn o.a. in 

 Irak een waterzuivering in Zafaraniya bij Bagdad. Ik 

 was nog niet lang monteur maar werd gevraagd 

 voor dit project:  een zuiveringinstallatie aan de 

 rivier de Tigris in 1982. Het was toen in Nederland 

 een moeilijk tijd met veel faillissementen en 

 ontslagen maar ik had gelukkig werk en kon goed 

 verdienen. 
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Een ander project is  het Vijzelgemaal IJsvogel in 

Tollebeek/Noordoostpolder. Dit gemaal waarin 3 vijzels en een 

roosterreiniger zijn geinstalleerd dient voor het droogmalen van de polders 

in het laagst gelegen deel. Met heel veel capaciteit!!!. Als je dit gemaal op 

vol toeren een hele dag laat draaien heb je de hele Noordoostpolder 

leeggepompt....  

 

 

Een bijzonder project  was Boomstamreiniger Clauscentrale te Maasbracht Zuid Limburg: een roosterreiniger die 

stammen takken en vuil uit het water van de Maas haalt, dat door de centrale als koelwater wordt gebruikt. 

En ik heb meegewerkt aan de Waterzuivering Krasnolese in de Oekraine/De Krim in  2010. Toen wij hier aan het 

werk waren was het  WK- voetbal in Zuid-Afrika. Wij hebben de finale gezien in Alushta, een kustplaats aan de 

Zwarte Zee:  het Zandvoort van De Krim, waar veel Russen vakantie vierden.  

 

 

 

Een oranje T-shirt aan en tv kijken op een 

terras vergezeld met Russen. Nederland 

verloor helaas de derde WK finale. Het maakte 

de Russen niet uit:  veel wodka en bier. Detail:  

Poetin heeft dit gebied nu ingepikt. 

 

 

 

 

 

  

 En verder in mijn vrije tijd.... 

 Ik heb een zeilbootje Randmeer, speel tennis en ga elk jaar 

 meestal een week naar de wintersport. Skieën leren is niet 

 gemakkelijk; het  heeft niets met schaatsen te maken. Maar 

 na vele lessen, veel vallen en opstaan is dit toch redelijk 

 geslaagd en dan is het leuk om te doen: de hele dag buiten in 

 de bergen  en daarna 'apres-ski'. Met vakanties ook vele 

 landen bezocht o.a. Israel, Verenigde Staten(New York en , 

 California), Turkije. En ik ben net terug uit Zuid Afrika van een 

 rondreis die zeer de moeite waard is. 

 

Muziek 

Ik hou van live-muziek en zingen. Gezamenlijk zingen doe je meestal op school, in de kerk en bij het shantykoor en 

ik ben al vele jaren lid. Ik wens iedereen prettige kerstdagen en een goed zangjaar 2016! 
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The Fields of Athenry 

 
Een beetje melancholisch zingen we er over:  
By a lonely harbour wall 
She watched the last star falling 
As the prison ship sailed out against the sky 
For she lived in hope and pray 
For her love in Botany Bay 
It's so lonely 'round the Fields of Athenry 

 
Prison ship - gevangenisschip, het zegt ons niet zoveel meer. Van 
Botany Bay weten we hoogstens dat dát een baai is in de buurt van 
Sydney, in Australië. 
Maar dan kom je een krantenknipsel tegen in een boek over 
zeilschepen, wat je gewoon koopt op de markt in Appelscha (wie lacht 
daar?). En je zoekt verder.  

 
Vooral Engelsen, Fransen en 
Amerikanen hadden wat met gevangenisschepen. Engeland begon er al vroeg 
in de 18e eeuw mee. Gevangenissen raakten overvol en dus werden 
gevangenen per schip naar Amerika gebracht, naar gevangeniskolonies.  
Na de revolutie (1783) wilden ze die gevangenen daar natuurlijk niet meer 
hebben en dus werden de gevangenissen in Engeland nog voller. Toen kwam 
Australië in beeld, waaronder Botany Bay.  
 
Het eerste transport (ongeveer 1.350 mensen op 11 schepen) arriveerde in 
1788 in Botany Bay en daar bouwde men de eerste kolonie. De tocht van 
Portsmouth naar Oost-Australië, via Rio de Janeiro en Kaap de Goede Hoop 
was ongeveer 15.900 zeemijlen lang, gezeild in 13 maanden. ‘Slechts’ 40 
veroordeelden en vijf anderen gingen onderweg dood. In totaal gingen zo’n 
160.000 mensen (mannen, vrouwen en kinderen) op gevangenistransport 
naar Australië. 
Het leven aan boord onderweg was verschrikkelijk. Verspreid over de dekken 
gehuisvest, was er weinig mogelijkheid tot vertreding. Van hygiëne was al 
helemaal geen sprake. 
In de kolonies zelf moest hard gewerkt worden. De minimum straflengte was 7 
jaar, minder loonde kennelijk niet. Sommigen waren later in de gelegenheid 
hun vrouw en kinderen over te laten komen.  
 

Naast de gevangenisschepen voor gestraften waren er in oorlogstijd ook 
schepen voor krijgsgevangenen, vooral van de zeemacht. Deze schepen 
voeren niet, maar lagen afgemeerd. Ook hier waren de omstandigheden 
erbarmelijk. Officieren en manschappen lagen gescheiden aan boord, maar de 
officieren waren wel verantwoordelijk voor de discipline. Na afloop van zo’n 
oorlog werden de meeste krijgsgevangenen weer op vrije voeten gesteld.  
Het laatste gevangenisschip, de HMS Maidstone (1937), lag tot in de 70er 
jaren van de 20e eeuw in Noord-Ierland, voor strijders van de IRA. 
 
Ook de The Fields of Athenry liggen in Ierland, in Galway. Het bekende Ierse 
protestlied bezingt Michael en zijn vriendin. In Ierland is hongersnood en 
Michael heeft graan gestolen van de Britse autoriteit, Charles Edward 
Trevelyan. Voor straf wordt hij naar Botany Bay gedeporteerd. Zijn vriendin 
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blijft met hun kind achter. 
Het lied is een aanklacht tegen de manier waarop Engeland de Ieren destijds behandelde. De Engelsen 
exporteerden het Ierse graan, terwijl de Ierse bevolking omkwam van de honger.  
 
Dan het krantenknipsel. Het betreffende schip, de ‘Success’, was toen dus al meer dan 120 jaar oud en had al van 
alles meegemaakt. Geen wonder natuurlijk dat het aan boord spookte. Het zeilde nog wel zelfstandig van Australië 
naar Amerika!  
 
Cees Schipper (met hulp van Wikipedia) 
 

 

Nieuws van ShantyNederland 
Het komende jubileum van ShantyNederland is op 28 mei 2016.  
Het bestuur van ShantyNederland is voornemens dit feestelijk feit te gaan voorzien van een gezellig samenzijn, als 
locatie is gekozen” het Zuiderzeemuseum ” te Enkhuizen. Men wil in ieder geval van ieder aangesloten koor twee 
bestuursleden uitnodigen op kosten van ShantyNederland. ShantyNederland is in overleg met het museum voor 
een sterk gereduceerde entreeprijs voor de overige bezoekers. (afhankelijk van het totaal aantal te verwachten 
bezoekers ). Het enige grote probleem wat men op dit moment hebben is: hoeveel deelnemers kan men ongeveer 
verwachten? Vandaar dat men graag het aantal bestuursleden en koorleden willen inschatten, en hiervoor alvast 
een voorintekening van de leden zou willen ontvangen. 
 
Het programma: Een groot aantal koren zal hieraan deelnemen. En er komt een spreker over de Piraterij, Captain 
Magee, een nazaat van de eens zo beruchte Piraat. Plus een optreden van een tweetal buitenlandse koren. 
 
In het bestuur van de Pôllesjongers is besloten niet als koor mee te doen. We gaan met twee bestuursleden en met 
de leden die ook willen meegaan naar Enkhuizen. Wij willen het bestuur van ShantyNederland laten weten op 
hoeveel deelnemers van ons koor zij kunnen rekenen. Graag zien we jullie opgave via Piet de Vries 
fampdevries@tele2.nl tegemoet zodat we dat door kunnen geven. 

 
 
Noot:  
“Sinds deze week is de hele redactie met pensioen,  
 maar de Pôllenijtsjes blijven ze gelukkig doen!”  
 
 
 
 
 
 

Dank aan onze vaste sponsors 
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