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Van de redactie: 
Hierbij bieden wij jullie weer een nieuwsbrief aan op de valreep van het oude jaar. 
Met weer een woordje van de voorzitter, een aankondiging van ons volgende 
Shanty - plus festival op 22 april 2017 en weer een mooi stukje van Cees Schipper, nu 
over “Hoe diep kun je zinken...” 
In de rubriek “De schijnwerper op....” een bijdrage van onze actieve kersverse 70-er 
Henk Grunstra. En natuurlijk weer de vermelding van een aantal data van optredens 
en evenementen . Veel leesplezier gewenst! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opening watersportseizoen met 'Shanty-plus Festival’ op 22 april 2017  

 

Zaterdag 22 april 2017 organiseren wij een 
‘Shanty-plus Festival’ in Woudsend. 
Op verschillende locaties treden 
shantykoren en folkmuziekgroepen op. Er is 
een gezellige watersport- en streekmarkt. 
Er is ook een kinderplein. Als extra attractie 
is er een gratis doorlopende vaarverbinding 
tussen Heeg-Woudsend.  
 

Het festival valt samen met 
de opening van het 
Watersportseizoen Heeg-
Woudsend 2017. In Heeg is 
op dezelfde dag het jaarlijkse 
Dekdweilfestival. Enkele 
dweilorkesten meren daarom 
ook even in Woudsend af. 
 
Medewerking van 
dorpsorganisaties, 
ondernemers en inwoners 
van Woudsend is voor het 
welslagen van het festival 
onmisbaar.  
Er is een 
voorbereidingscommissie 
gevormd waarin Adriaan, 
Bernard, Cees, Peter, Piet en 
Sietse zitting hebben. Voor 
informatie en suggesties kan 
tussentijds altijd contact 
worden opgenomen met 
leden van deze 
voorbereidingscommissie of 
via de mail 
info@pollesjongers.nl  
 

Agenda 

 
Optredens: 
* Zaterdag 23 december 2016 
19.00 – 21.00 uur, De Pleats  
Woudsend in Kerstsfeer 

*NB dinsdag 10 januari 2017   
1e repetitie in het nieuwe jaar 
* Zaterdag 22 april 2017 
Shanty-plus festival 
* Zaterdag 9 september 2017  
“Monumenten, Muziek en 
Meer...” Woudsend 
*Zondag 24 september 2017 
 Zandvoort! 
 
Evenementen: 
*22 april 2017 
Opening watersportseizoen 
met Shanty-plus festival 
*13/14 augustus 2017 
Skûtsje Weekend SKS 
Woudsend 
*9 september 2017 
'Monumenten, Muziek en 
Meer..'  
*28 oktober 2017 
'Nacht van de nacht' 
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De schijnwerper op...... Henk Grustra 
 

Waar ben je geboren en opgegroeid? 
Ik ben geboren in Scharnegoutum en 
ben de jongste van drie kinderen. Mijn 
twee oudere zussen zijn voor de 
oorlog geboren en ik in 1946. Wij 
hadden thuis een smederij. Mijn vader 
was een echte dorpssmid en deed ook 
het hoefbeslag van paarden.  
Op 6 jarige leeftijd ben ik met veel 
tegenzin naar de lagere school 
gegaan, omdat ik het gevoel  had dat 
ik mijn vrijheid kwijt was. Daarna ben 
ik naar de ULO gegaan, want ik kwam 
er achter dat ik niet technisch ben en 
ook geen belangstelling had om de 
smederij van mijn vader over te nemen. 

 
Wat heb je voor hobby? 
Mijn grootste bezigheid in mijn vrije tijd was en is de sport. Al vrij jong ben ik gaan kaatsen en later kwam daar 
korfbal bij. Ik was een vrij fanatiek sporter en heb met kaatsen als jongen meegedaan aan o.a. de Freule Partij van 
Wommels. In menig dorp in het noorden van Friesland heb ik in de zomermaanden een partij gekaatst en vele 
kransen gewonnen met mijn maten. Vanaf 1959 ben ik gaan korfballen. Het mooie van korfbal is dat het zowel op 
het veld als in de zaal wordt gespeeld. En het is een 
sport die je met jongens en meisjes beoefend. Dan 
kom ik bij het volgende punt!!! 
 
En samen ? 
In de loop der tijd ben ik trainer geworden bij het 
korfbal en op deze manier  heb ik mijn vrouw Tjitske 
ontmoet. Tjitske speelde bij de gezellige korfbalclub 
van Harich. Aan deze club heb  ik drie jaar training  
gegeven. In 1972 zijn wij getrouwd en in Woudsend 
komen te wonen. In de J.C. Nagelhoutstrjitte heb ik 
een huis gekocht van Woudsend Verzekeringen. Hier 
zijn ook onze drie kinderen, Karolien, Kees en Marja  
geboren. 
 
 

 
 
Wat voor werk heb je gedaan? 
Na mijn schooltijd heb ik een aantal jaren bij een 
textielgroothandel in Sneek gewerkt. In 1968 
was er een werkplek voor mij  bij Woudsend 
Verzekeringen. Hier heb ik met veel plezier 
gewerkt tot  mijn werkgever in 2004 besloot dat 
ik op 58jarige leeftijd mocht stoppen met 
werken. Mooi, maarrr wat nu. Als eerste ben ik 
lid geworden van ons shantykoor. Blij dat ik deze 
keus heb gemaakt en nog steeds met plezier bij 
de Pôllesjongers zing. 
 

 
 



 

 

Woordje van de voorzitter 
Het jaar zit er bijna weer op en de winter is begonnen. Of we “It Giet Oan” zullen horen is maar de vraag. Maar 
Thialf is hernieuwd, dus er kan geschaatst worden. (… wist u dat de naam Thialf is afgeleid van Thialfi, een rappe 
knecht van de Germaanse god van de donder Thor, die heel snel kon lopen.) Ook dit jaar is weer snel gegaan, net 
als Thialf, maar we kunnen met een goed gevoel terugkijken.  
 
Hoewel ons koor een paar leden is kwijt geraakt, kan je dat aan de optredens niet merken. Of we nou met 17 
sjongers zijn of met het dubbele aantal, steeds krijgen we het publiek enthousiast en de handen op elkaar. 
Persoonlijk vond ik het optreden in Makkum prachtig en dat in Zandvoort formidabel. In Zandvoort maakten wij 
met z’n negentienen (inclusief muzikanten en zonder dirigent) veel indruk. In de Zandvoortse Haltestraat, bij Laurel 
en Hardy, ging het dak eraf. Volgend jaar gaan wij zeker weer naar Zandvoort, want dan vindt de 20e editie van het 
Shanty en Zeeliederen Festival aldaar plaats. (en wij hebben daarmee iets gemeen) Ook in Joure deden wij het 
prima en na afloop konden wij van een perfecte barbecue genieten. Theo en Theo: HULDE! 
 
De komende maanden zal uw voorzitter in Spanje vertoeven, maar via de techniek houd ik contact en de 
waarnemend voorzitter houdt u, als koor en muzikale begeleidsters, op koers. 
Mocht “It Giet On” klinken, dan kom ik terug om “It” mee te maken! 
 
Het Pôllesjongers bestuur wenst u allen en uw dierbaren een mooie Kerst, een fijne jaarwisseling en een heel 
gelukkig en gezond 2017 toe. 
Dick Granneman 
 
 
Hoe diep kun je zinken? 
Normaal gesproken slaat zinken op een schip, maar in “All for me grog” gaat het over de zeeman zelf. 
 
Het verhaal vertelt over een zeeman die echt alles verkoopt wat hij heeft om maar 
aan alcohol en tabak te komen: z’n hemd, z’n laarzen, z’n bed en zelfs zijn vrouw. 
Met als resultaat aan boord met een enorme kater, compleet met “duizendpoten en 
slangen en een genadeloze koppijn”. Een echte verslaafde dus die zichzelf volkomen 
te gronde richt, all for me grog. 
 
Toch klinkt het liedje niet echt droevig, eerder opgewekt en feestelijk. Misschien 
daarom werd het van een zeemansliedje, vooral aan de wal gezongen door matrozen van de Royal Navy (Engelse 
Koninklijke Marine), in de loop der jaren tot een caféliedje, populair bij volkszangers over de hele wereld. ‘Niks ach 
en wee, gewoon een zorgeloos leven’.  Eigenlijk is het eerder een drinklied dan een shanty. Het hielp niet bij het 
uitvoeren van werk aan boord, maar deed het goed bij het uitrusten aan de wal, het pierewaaien. Het zingt lekker 
weg. 
 

Oorspronkelijk kregen zeelieden een dagelijkse portie brandewijn bij de Navy. 
Later werd de brandewijn vervangen door rum, omdat die een stuk goedkoper 
was. Sommige zeelieden spaarden hun dagelijkse portie rum op tot ze genoeg 
hadden om er echt dronken van te kunnen worden.  
Om dat te voorkomen werd water bij de rum gedaan om zo de levensduur te 
verkorten. Die aangelengde rum werd ‘grog’ genoemd. Later heette gewoon 
alle drank grog. The British Navy ging door met het schenken van grog tot 1970.  
De kreet ‘noggin boots’ klinkt alsof het gaat om een bijzonder soort laarzen, 
misschien specifiek voor zeelieden. Maar het gaat helemaal niet om de laarzen. 
“Noggin, noggin” is een nette term voor bepaalde vloeken, die niet op prijs 
werden gesteld in net gezelschap of bij publiek optreden.  
 
Cees Schipper (Bron: Wikipedia) 
 

 
 
 



 

 

Nieuws van Shanty Nederland 
Op zaterdag 5 maart 2017 organiseert Shanty Nederland in Enkhuizen een concert met workshop ter ere van 
Johnny Collins onder de titel “A tribute to Johnny Collins” 
 
Wie was deze de befaamde shantyman eigenlijk? 
Johnny Collins werd geboren in 1936 in Norfolk , Engeland. Hij leerde gitaar spelen tijdens zijn diensttijd in Londen 
in jazz en folk clubs.  

Hij werd uitgezonden in 1956 naar Singapore, waar hij begon met optredens in bars en 
cabarets en later naar Hong Kong in 1965, waar hij begon met het organiseren van grote 
concerten met andere folk artiesten uit het Britse en Amerikaanse leger. Hij trad ook op 
televisie en radio en begon in 1967 in Singapore zijn eigen folk club. 
In 1983 won hij met Jim Mageean als duo het Intervisie Songfestival in Rostock in 
Duitsland. 
 
Collins werd later bekend als The Singing chef-kok. Hij leverde met zijn zakenpartners een 
breed scala aan huisgemaakte gerechten bij folk-festivals in het Verenigd Koninkrijk. Bij 
gelegenheden zong Collins zelf ook met zijn koksmuts op en ondersteund door een 
groepje zangers uit zijn keukenbrigade. 
Ondanks gezondheidsproblemen bleef Collins op tournee met concerten over de hele 
wereld tot op het moment van zijn dood. Hij trad ook regelmatig op Nederland, België en 
Duitsland en bij maritieme festivals in Engeland. Hij stierf op 6 juli 2009 terwijl hij op 
tournee was in Gdansk, Polen. Collins is 71 jaar oud geworden. 

 
Zingen in kerstsfeer bij De Pleats 
Tijdens 'Woudsend in kerstsfeer' op 23 december treden de  
De Pôllesjongers en De Reinbôge op bij Eetcafé De Pleats  
 
19.00 uur De Pôllesjongers 
19.25 uur De Pôllesjongers samen met Reinbôge  
19.40 uur De Reinbôge 
20.05 uur De Reinbôge samen met de Pôllesjongers  
20.20 uur Pôllesjongers 
 
Kom luisteren en meezingen onder het genot van warme chocolademelk en 
gluhwein. 

 
 
 
 
 
 

Met dank aan onze vaste sponsors 

  
 


