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Mingde Kultuer
By de rampen dy’t ús wrâld sa no en dan oerolhelje, heart men op guon tiden de fraach
oft soks wolris wat posityfs opleveret. Yn it foarjier fan 1912 fergie de Titanic. Sels in ieu letter soe sa’n geweldich grut skip noch altiten djippe yndruk meitsje. Men koe jin net yntinke
dat sa’n farrend doarp sinke koe.
Jo witte dat it Mingd Koar út Grou syn earste begjin te tankjen hat oan de betinking fan
dy ferskriklike skipsramp dêr’t 1500 minsken it libben by litte moasten. In tal dat heger
is as it tal ynwenners fan Jirnsum no. Dat minsken yn Fryske tsjerken as earebetoan it liet
neisongen dat de kapel fan it skip by de ûndergong spile hawwe soe, seit in protte oer de
ympekt dy’t de ramp hie.
Yn de ôfrûne hûndert jier hat kear op kear wer bliken dien dat it Mingd Koar mear is as
de njoggen lju dy’t yn it begjin de Titanic-slachtoffers eare betsjûge hawwe. Jimme koar
wie it semint yn de Grouster mienskip. It wie net sa mar dat der yn 1921 in earerûnte yn
it eigen doarp kaam nei it earste en gelyk tige slagge optreden by it koare-konkoers yn
Ljouwert. It wie net sa mar dat optreden waard foar leden fan it Keninklik Hûs en dat de
ferneamde Kor Ket jim dirigent wie.
Jim koar is al jierren in begryp yn Fryslân. Ien fan de top-amateurkoaren yn ús provinsje.
Breed oriïntearre, entoesjast en mei in grut ferskaat yn it oanbod fan lieten. Dêrmei is sein
dat it Mingd Koar Grou in koar is dêr’t Fryslân grutsk op wêze mei.
Wa’t de Bos-atlas fan Fryslân der op neislacht, dy sjocht dat it yn ús provinsje optilt fan’e
koaren. Yn eltse gemeente, yn eltse mienskip, op elts eilân komme minsken by inoar om te
sjongen. Jo kinne in stadion der mei fol krije. Lyk as der ek rûnom hafabra-korpsen binne
en op mear as 140 plakken ferienings fan amateurtoaniel.
De betelle kulturele selskippen krije in protte omtinken, ek yn de diskusje oer de wurdearring fan de oerheid foar kultuer. Mar it werklike hert fan ús kultuer wurdt foarme troch ús
koaren, de korpsen en it amateurtoaniel. De skiednis fan it Mingd Koar Grou lit ús sjen
hoe fêst dy selskippen ferbûn binne mei ús Fryske mienskip. Jim koar is al hûndert jier net
mear wei te tinken út de Fryske Kultuer. Dêr kinne wy allinne mar tige wiis mei wêze: fan
herten lokwinske!

J.A. Jorritsma
Kommissaris fan de Keninginne
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Inhoud

Inleiding
It binne barre tiden foar de koaren dy ’t muzyk sjonge
fan it klassike sjenre. Oeral om ús hinne wurdt klage.
Der is gjin jeugd mear dy ’t sjongt, hear ik sizzen. Fansels sjonge jonge minsken noch wol: yn ‘e auto, as yn
de feesttinte en op de grutte festivals. En oeral is muzyk
te hearren: op ‘e stoel by de toskedokter, yn de supermerk, yn de buorren fan Grou, op it wurk. As jo sjogge
de minsken yn ‘e trein, al fytsend as dravend, mei in
earke yn it ear. In earke yn it ear, núvere kombinaasje,
mar oeral is muzyk. Muzyk wurdt konsumearre. Mar it
moat net al te dreech wêze.
Der is al in ferskil tusken harkers en sjongers. De sjongers begjinne al rippetearjend de wat yngewikkelder
muzyk te begripen. Dêrtroch komt de wurdearring. Mar ek foar harren jildt: net al te
dreech, want in protte sjongers hâlde fan it wat swietere lûd. Fakmuzikanten wurdearje
muzyk noch wer oars, dy hearre hiele oare dingen en hawwe mear trochsicht yn de soms
yngewikkelde klank fan de moderne klassike muzyk. En dêr tuskentroch lavearret de dirigint fan in koar. Hy moat him oanpasse oan de moochlikheden fan syn sjongers, mar
hy moat ek besykje om der kwaliteit yn te bringen, kwaliteit sa ’t in professional dat fielt.
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No sa leit it der ûngefear hinne. It Grouster Mingd Koar hoecht no noch net te kleien oer
it gebrek oan leden, mar de leeftiid dat is in soarch. It soe spitich wêze dat yn de takomst
net wer in jubileum mei in konsert fan moaie sjongsume muzyk fierd wurde kin.
Mar wat klei ik. It is dochs tige bysûnder dat in doarpskoar al hûndert jier sjongt op de
wizen skreaun troch minsken mei leafde foar de muzyk, de iene troch de hiele wrâld bekend en de oare allinne hjir yn Fryslân. Sjonge yn de talen fan de wrâld om ús hinne, mar
it leafst yn ús eigen, omdat it sa nei oan it hert leit. Want sjongen is emoasje.
Foar ús jubileum hawwe wy in protte minsken yn it spier. Dizze krante komt der net samar,
mar ek de konserten en de útstalling yn de Formanje freegje de ynset fan de leden. En
dêr is in doarpskoar ek goed yn, je ynsette en der wat foar oer ha om der wat moais fan
te meitsjen.
De takomst? Sil ús koar nei âlde wenst noch heine en warje eigen klei en keat? Dizze
wurden binne fan Obe Postma, mar dan in bytsje feroare. Foar de leden fan it Grouster
Koar tige bekend omdat we se songen hawwe. Postma bedoelde der mei: kinne wy noch
foar ús sels soargje, sa ’t wy dat wend wiene? Foarearst noch wol. Wy hawwe der foar
soarge dat Baukje Wytsma in lietesyklus foar ús makke hat: “Oere noch tiid”.
It begjint mei: Noch altyd slacht it wetter tsjin de wâl,/it lûd dat ivich is en dy betsjoent/
oant op dyn lêste dei.
Wat fierderop seit hja: Want altyd wer is der opnij in liet,/dat immen sjonge sil rjocht út it
hert,/om ’t er it sjonge moat.
Dat is de takomst fan it Grouster Mingd Koar: sjonge omdat it moat, op teksten dy ’t
rjocht út it hert komme en mei klanken dy ’t rjocht yn de oare herten telâne komme.
Ik tink sels dat it Frysk der in belangrike funksje yn hawwe kin. Dêr kinne wy ús ûnderskiede fan krekt like moaie koaren as faaks noch bettere. En binne der dan ek minsken dy’t
noch meidwaan wolle? As der in kearn fan betûfte sjongers bliuwt, wa wit kinne wy foar
moaie projekten oaren tydlik oanlûke om sa dizze feroarjende tiid de baas te bliuwen, sadat der oer hûndert jier wer yn de krante komt dat it Grouster Koar syn bestean te tankjen
hat oan de ûndergang fan de Titanic, it grutte skip dat net fergean koe.
Sybren Boonstra
foarsitter Mingd Koar Grou
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Archieffoto 1917

De historie van het Mingd Koar Grou
Ramp Titanic
aanleiding oprichting Grouster Koar
Zondagnacht 14 april 1912 verging de Titanic, het
grootste en duurste passagiersschip van de wereld. Er
waren 2235 passagiers aan boord en in de reddingsboten was plaats voor 1178 personen. Er waren slechts 713
overlevenden na de ramp. Bij het zinken van het schip
speelde de scheepskapel het lied Nearer, my God, to
Thee (Nader, mijn God, bij U).
Destijds maakte deze ramp een zodanige indruk op
de mensen, dat in onze kerken het genoemde lied tijdens de diensten werd gezongen en zo ook in de kerk
van de Meniste Bruorskip in Grou. Op initiatief van de
gemeentesecretaris B.H. Gorter werd op 5 mei 1912 dit
lied door een groepje van negen mensen, onder leiding van J. van Stralen, tijdens de kerkdienst gezongen.
Uit deze negen mensen is het Menistenkoor ontstaan,
ook wel genoemd het Fermanje Koar.
De eerste dirigent Klaas de Haan
Klaas de Haan heeft het koor tot 1917 geleid. Een bestuur was er nog niet en de leden (19) betaalden geen
contributie. De opvolger van Klaas de Haan was Joh.
Gorter. Tegen een vergoeding van ƒ 40,00 per jaar was
hij bereid het koor te leiden. Vanaf dat moment werd
er ook contributie geïnd. Vijf cent per week per lid.
Vanaf 1918 kreeg het koor zijn naam Mingd Koar Grou,
maar in de volksmond bleef het nog lange tijd het
Fermanje Koar. Wel kwam men steeds losser te staan
van de kerk. In 1921 deed het koor voor het eerst mee
aan een concours in Leeuwarden. De reis naar Leeuwarden ging per stoomboot en nadat de 2e prijs in de
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wacht was gesleept werd het koor ’s avonds verwelkomd door de inwoners van Grou en het muziekkorps
Apollo, gevolgd door een zegetocht door het dorp.
Gorter de langstzittende dirigent
Gorter is dirigent geweest van 1918 tot 1945 en was
daarmee de langstzittende dirigent. Hij heeft in deze
periode het koor tot grote hoogte gebracht. Onder leiding van deze eenvoudige maar zeer muzikale man
heeft het koor aan vele concoursen deelgenomen en
belandde het uiteindelijk in de afdeling “bij uitstek”,
de hoogste categorie bij koorconcoursen. Het koor
trad veel op. Bij het 25-jarig bestaan had het koor al
125 optredens op haar naam staan. Vanaf 1938 vroeg
men zelfs ƒ 5,00 per optreden.
De oorlog
In 1942 werd de naam van het koor tijdelijk veranderd
in Doopsgezind kerkkoor. Het koor had zich anders aan
moeten sluiten bij de Kultuurkamer, maar men zag
dit als een Duitse instelling. Ook werd bedankt voor
het lidmaatschap van It Frysk Bûn fan Sjongkoaren.
Op deze manier kon men blijven bestaan. Elders in dit
jubileumblad wordt de oorlogsperiode nader belicht.
Kor Ket
Vanaf 1945 stond het koor onder leiding van Kor Ket,
violist bij het Fries Orkest, waarvan hij later ook dirigent werd. Ook was hij de oprichter van de Leeuwarder
Bachvereniging. Onder zijn leiding heeft het koor een
grote bekendheid gekregen. Hoogtepunten waren onder andere in 1950 de opnamen van de Jonkerboer, een

in Grou alles in het teken van deze herdenking. Lezingen werden aangevuld met zang van het Mingd Koar
Grou. In 1958 nam Jan Veninga afscheid als dirigent.
Bram Veenstra werd zijn opvolger.

Dirigent Kor Ket

Friese opera van de componist Paulus Folkertsma, in
de AVRO-studio, samen met het AVRO-omroeporkest.
Later dat jaar werd deze opera nog eens uitgevoerd
in de Harmonie te Leeuwarden in aanwezigheid van
Koningin Juliana en Prins Bernhard. Zelfs een optreden in het Concertgebouw in Amsterdam stond op
het programma.
Bij het 40-jarig jubileum in 1952 bestond het koor uit
64 leden, 24 mannen en 40 vrouwen. Een mooie verhouding tussen mannen en vrouwen voor een goede
balans in de koorklank. Aan de leiding van Kor Ket
kwam in 1955 een abrupt einde toen hij, in de bloei
van zijn leven, plotseling kwam te overlijden. Voor
muziekminnend Friesland was dit een zware slag.
De eerste periode Jan Veninga
In datzelfde jaar 1955 trad Jan Veninga aan als dirigent. Onder zijn leiding heeft het koor in 1958 een
belangrijke bijdrage geleverd aan de Dr. Eeltsje Halbertsmaherdenking in Grou. Dit in verband met de
100ste sterfdag van Dr. Eeltsje. Een week lang stond

Bram Veenstra
Onder zijn leiding vond eind 1958 het eerste buitenlandse optreden plaats. Dit dankzij contacten van dominee Keuning bij de Evangelische Kerk in Duisburg en
als tegenbezoek van het Duitse kerkkoor dat al eens in
Grou had opgetreden. Samen met muziekkorps Apollo
werden concerten gegeven en een bijdrage geleverd
aan de kerkdienst. De recensies in de Duitse pers waren lovend.
Een ander belangrijk moment onder leiding van Bram
Veenstra was de herdenking van de Friese dichter Piter Jelles Troelstra in 1960. Hier werd het declamatorium “De sjonger fan Rispinge” van de componist Alfred
Salten ten gehore gebracht waarin vele bekende gedichten van P.J. Troelstra werden gebruikt en bewerkt.
Al met al moest er hard gewerkt worden door de leden
van het Mingd Koar Grou. De opkomst van de leden bij
de repetities was in die tijd altijd prima. De successen
en lovende recensies waren er ook naar.
Het gouden jubileum
Op 13 mei 1962 vierde het koor zijn gouden jubileum.
De vlag op de toren, een receptie bij hotel Oostergoo,
vele sprekers en natuurlijk een jubileumconcert in de
stampvolle Sint Piter. Voor de pauze werden werken
van Bruckner en Zoltan Kódaly ten gehore gebracht en
na de pauze bekend Fries repertoire met aan het eind
natuurlijk de Grouster Weagen. Alom werd het koor in
die tijd geprezen als één van de meest toonaangevende koren in Friesland.
Enkele opmerkelijke gebeurtenissen uit de periode
Bram Veenstra waren onder andere de plaatopnames

Optreden in Concertgebouw Amsterdam
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1974 Koninklijk bezoek

door Philips in 1965, onder begeleiding van het orkest
van Jan Korduwener. Naar aanleiding van de Gysbert
Japicx-herdenking werd in hetzelfde jaar een concert
gegeven, samen met het Fries Orkest, de Bolswarder
Oratoriumvereniging en het Sneker Cantatekoor. Dit
concert vond plaats in de Martinikerk te Bolsward.
Daarnaast waren er nog andere hoogtepunten, te veel
om op te noemen.
Harm van der Meer
Bram Veenstra werd in 1970 als dirigent opgevolgd
door Harm van der Meer. Van der Meer was naast koordirigent ook dirigent van diverse korpsen, waaronder
Apollo in Grou. Vaak werden er gezamenlijke concerten
gegeven. Door de vele optredens en vergoedingen die
het koor daarvoor kon vragen ontstond er een stevige
financiële basis voor het koor. De bekendheid van het
koor groeide onder Van der Meer verder. Omrop Fryslân
maakte regelmatig opnames en zo was het koor vaak
op de radio te horen. Behalve optredens door de hele
provincie werd er jaarlijks een groot concert gegeven
in de Sint Piter te Grou. Het repertoire bestond meestal
uit klassiek, licht klassiek en natuurlijk Friese liederen.
Het jaarlijkse concert vond meestal plaats in de maand
november. Een traditie die tot op de dag van vandaag
nog wordt voortgezet.
Uit de periode van Van der Meer mogen wij zeker niet
vergeten het concert in 1974 dat plaatsvond in Earnewâld vanaf het Grouster Skûtsje, met als speciale gasten Prinses Beatrix en Prins Claus. Ook werd in dat jaar
een jubileumconcert gegeven ter ere van Paulus Folkertsma. Het Frysk Kamerorkest onder leiding van Bram
Veenstra verleende medewerking aan dit gebeuren. In
1982 werd samengewerkt aan een muzikale show ter
gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Apollo en het
70-jarig bestaan van het Grouster Koar, dat alles voor
een 1000-koppig publiek. Mede als gevolg van deze
zeer succesvolle optredens kon ook met succes een be-
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roep worden gedaan op sponsors uit het bedrijfsleven.
Dankzij de sponsoring door een bank mocht het koor in
1985 een nieuwe piano in ontvangst nemen.
De tweede periode Jan Veninga
Harm van der Meer werd in 1986 opgevolgd door Jan
Veninga. Dit was de tweede termijn voor Veninga,
want eerder was hij dirigent van het Mingd Koar Grou
van 1955 tot 1958. Op 7 januari 1986 vond de eerste repetitie plaats onder zijn leiding. Het tijdperk Veninga
is voor het Grouster Koar een bloeiende muzikale periode geweest. In 1987 vierde het koor zijn 75-jarig bestaan met onder meer een prachtige tentoonstelling
in het oude gemeentehuis. Er werd door middel van
oude foto’s, dia’s en krantenknipsels een goed beeld
gegeven van de rijke geschiedenis van het koor. Met
een receptie en een tweetal concerten, waarbij werken
van Felix Mendelssohn ten gehore werden gebracht,
werd dit jubileum afgesloten. Naast Fries repertoire
werden er onder leiding van Veninga ook nieuwe paden bewandeld. Er prijkten meer klassieke composities op het programma. Hij streefde naar vernieuwing
en spoorde de leden aan tot meer inzet waardoor de
uitvoeringen vaak een groot succes werden. Het Fries
repertoire werd ook zeker niet vergeten. In het Mozartjaar 1991 werd o.a. de Missa Brevis in Bes uitgevoerd in
de Bidler te Wergea. Een enorme uitdaging voor het
Grouster Koar.
Hetzelfde concert werd later dat jaar nogmaals uitgevoerd, maar nu in Easterein. Hiervan heeft Omrop
Fryslân opnames gemaakt die later zijn uitgezonden.
Het 80-jarig jubileum van het koor in 1992 werd gevierd met een meerdaags reisje naar Terschelling. In
het kerkje van Hoorn werd een jubileumconcert ten
gehore gebracht. Dit uitstapje werd in 1995 nog eens
herhaald. Ook andere grote componisten kwamen op
het programma, zoals Mendelssohn, Haydn (De grote
orgelmis), Vivaldi met het Magnificat en Gloria, maar

ook Händel, Durante en Brahms. Zoals bijvoorbeeld het
succesvolle concert dat het Mingd Koar bracht in 1998,
waarbij, naast werken van Händel en Durante ook de
Missa Brevis in D-Dur van Mozart op het programma
stond. De recensie die later volgde in de Leeuwarder
Courant onderstreept tot welke bijzondere prestatie
het koor was gekomen.
“Het Mingd Koar Grou neemt onder de amateurkoren een prominente plaats in. Dat mag best eens
gezegd worden. Niet alleen wat de evenwichtige
koorklank en het uitzonderlijk niveau betreft, ook
in de keuze van het repertoire bewandelt dit koor
alles behalve platgetreden paden, zo bleek gistermiddag tijdens twee concerten. Immers, composities uit de anglicaanse en rooms-katholieke
liturgie verwacht men doorgaans niet van een
dorpskoor. Begonnen werd met Händels lichtvoetige anthem: ‘My song shall be alway’. Het koor
voldeed hier ruimschoots aan de niet geringe eisen die deze muziek stelt. In het ‘Magnificat’ van
de in de vergetelheid geraakte Italiaanse barokcomponist Durante realiseerde het koor de rijke
dramatiek op voorbeeldige wijze. De ’Missa brevis
in D’, K.V 194 van Mozart met zijn rijke polyfonie,
kreeg een vlotte en enthousiaste vertolking. Met
zijn ruim vijfenzestig leden klonk het Mingd Koar
Grou nergens log of bombastisch. Een verademing
om niet overgeleverd te zijn aan het voortdurend
fortissimo, kenmerkend voor menig veelkoppig
koor. De koorklank bleef doorzichtig en elastisch.
Het was hoorbaar dat dirigent Jan Veninga werkt
aan het omgaan met de tekst. Nuances kwamen
daardoor goed uit de verf. Het prachtige solistenkwartet reageerde alert en was zonder uitzondering goed berekend voor haar taak. Het nieuw
Filharmonisch Orkest liet wel eens een steekje vallen. Samen met organist Theo Jellema zorgden ze
voor fraaie doorzichtige begeleidingen. Samengevat: een uitzonderlijk concert door een bijzonder koor.”
Unieke samenwerking met accordeonorkest
Maar zoals gezegd ook het Fries repertoire werd niet
vergeten. In 1993 kwam een unieke samenwerking tot
stand tussen het Mingd Koar Grou en Het Brouwers
Accordeonorkest onder leiding van Johan de Wit. Niet
direct een voor de hand liggende combinatie, maar
dankzij speciale arrangementen is uit deze samenwerking een prachtige CD ontstaan die in 1994 is uitgebracht.

ari 2000 vond het laatste concert onder leiding van
Veninga plaats in de Sint Piter in Grou en nam Hans
Algra, de huidige dirigent van het koor, het stokje over.
De huidige dirigent Hans Algra
Onder leiding van Hans Algra wordt de traditie van de
jaarlijkse concerten in de Sint Piter in Grou onverminderd voortgezet, hoewel deze niet altijd meer in november plaatsvinden. Het eerste grote concert onder
leiding van Algra vond plaats in april 2001. Hier werden werken van Rheinberger en Mendelssohn uitgevoerd. Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van
het koor werd in 2002 een reis georganiseerd naar
Engeland. Daar werd een gevarieerd concert gegeven
in Maidstone (Kent). De jaren daarna heeft het koor
een aantal bijzondere concerten gegeven. Zo stond
in 2003 onder andere het Stabat Mater van Rheinberger op het programma als bijdrage aan de Halbertsmadagen. Later dat jaar werd tijdens het traditionele
jaarconcert het Oratorio de Noël van Saint-Saëns ten
gehore gebracht. Het jaar daarop, in 2004, werd onder
meer het Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré
uitgevoerd. Het koor ging in 2005 op uitnodiging naar
Vlieland om daar een concert te geven in het kader
van de concertserie “Concert bij kaarslicht”. De reis
daarheen was door storm en stroming erg spectaculair. Menig koorlid dacht dat dit de “Titanic” van het
Grouster Koar zou worden.
Eind 2006 vond één van de laatste grote klassieke concerten plaats met solisten en orkest. Hierbij werden
onder meer werken van Mozart (Ave verum corpus,
Missa Brevis in G) en Michael Haydn (Salve Regina) uitgevoerd.
Internationale contacten
De hiervoor vermelde uitstapjes hadden de reislust
van het koor behoorlijk aangewakkerd en bij het 95-jarige jubileum ging de reis naar Butzbach in Duitsland.
Er werd medewerking verleend aan een muzikale
avond, georganiseerd door de Gesangverein Butzbach,
samen met diverse andere Duitse koren. De recensie
in de Butzbacher Zeitung kopte: “Niederländischer

In 2000 eindigde de periode Veninga. In de 15 jaar dat
hij het Grouster Koar op zijn eigen rustige manier
heeft geleid is het koor in kwalitatief opzicht enorm
vooruitgegaan en bleek het in staat om ook de grote
klassieke werken aan haar repertoire toe te voegen.
Met zijn 50-jarige ervaring als koordirigent heeft hij
heel veel betekend voor het Grouster Koar. Op 6 febru-

Buckingham palace 2002
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Bloemen voor de componisten Pieter Bakker, Jan de Jong en Frank van Nimwegen, Obe Postma concert 2008

Chor sorgte für Höhepunkt des Liederabends!” Een
bijzonderheid van het concert dat het Grouster Koar
in Duitsland gaf was dat dit werken waren op basis
van gedichten van Obe Postma, die speciaal voor het
Grouster Koar op muziek waren gezet door de componisten Frank van Nimwegen, Jan de Jong en Pieter
Bakker. In feite beleefde deze muziek de wereldpremière in Butzbach. In 2009 bracht de Gesangverein
Butzbach een tegenbezoek aan Grou en werd een gezamenlijk concert gegeven in de Sint Piter. Het Grouster Koar bracht de Jonkerboer van Paulus Folkertsma
ten gehore. Vanaf 2007 heeft het koor zich vooral bezig
gehouden met Fries repertoire. De hiervoor genoemde werken van Obe Postma, maar ook de Jonkerboer
van Paulus Folkertsma bleven op het programma. Dit
betekent echter niet dat afscheid is genomen van de
grote klassieke componisten, want die zullen in de toekomst zeker weer een belangrijke plaats krijgen in het
repertoire van het Grouster Koar.
Het koor gaat met de tijd mee
Vanaf 1999 verschijnt drie maal per jaar het Koorblaadje
‘Nijs-Noatsjes’. Dit blad wordt voornamelijk gevuld met
bijdragen van de koorleden zelf, maar ook verschijnen
hierin de officiële mededelingen, programma’s en andere voor de leden nuttige informatie. Daarnaast heeft
het koor sinds 2005 haar eigen website (www.grousterkoar.nl). Naast algemene informatie en aankondigingen van concerten is dit ook een platform waar de
leden van het koor de meest actuele ledeninformatie
vandaan kunnen halen. Ook wordt op deze site oefenmuziek gepubliceerd zodat de koorleden thuis de in te
studeren werken kunnen oefenen.
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De ôfrekkenjûn
De jaarlijkse ledenvergadering mag niet ongenoemd
blijven. Al jaren staat deze avond bekend onder de
naam ôfrekkenjûn. Elk jaar een bijzondere bijeenkomst
waar, in tegenstelling tot vele andere ledenvergaderingen, praktisch 100 procent van de leden aanwezig is.
Behalve de zakelijke agenda is er op deze avonden veel
ruimte voor persoonlijke inbreng van de leden in de
vorm van leuke en humoristische stukjes of muziek.
Uitgebreid archief
Bovenstaande beschrijving van de historie van het
Mingd Koar Grou is uiteraard niet volledig. Vele belangrijke feiten zijn genoemd maar nog veel meer
zijn niet vermeld. Dat zou ook onmogelijk zijn over
een koor met een geschiedenis van honderd jaar. Het
zou niet mogelijk geweest zijn de historie te beschrijven zonder het zeer omvangrijke archief van het koor
te raadplegen. Vanaf de oprichting in 1912 tot heden
zijn alle belangrijke documenten, zoals notulenboeken, jaarverslagen, briefwisselingen, kasboeken, programma’s van uitvoeringen, juryrapporten et cetera
bewaard gebleven. Daarnaast bestaat er een omvangrijke verzameling fotomateriaal. In 2004 is het complete archief van 1912 tot 1990 overgedragen aan de
Stifting Grou. Deze stichting heeft ondermeer tot doel
het archiveren van documenten en foto’s die te maken
hebben met de geschiedenis van Grou. 

Mingd Koar Grou ’40-’45
Mingd Koar wordt ’Doopsgezind
Kerkkoor’ om verplicht
lidmaatschap van de
’Kulturkammer’ te omzeilen.
Het koor bedankt tijdelijk voor
de Bond van Zangkoren in
Friesland.
Kerkramen werden voor de
repetities met bordpapieren
luiken verduisterd.
Vanaf 7 Januari 1943 drie
maanden geen repetitie wegens
oorlogsomstandigheden.
Protestlied: Wie zingt, verbant
een wijl zijn zorgen...’ hield het
moreel op peil.

illustraties: De Geïllustreerde Pers van 24 mei 1940

Elke 2 maanden opnieuw
vergunning aanvragen om
’s avonds te mogen repeteren.
Voor elke ’Ofrekkenjûn’
nachtpermissie tot 23.00 uur
aanvragen.
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Van September 1944 tot de
bevrijding géén repetities.
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Toen: het Mingd Koar Grouw voor het gerechtsgebouw in Leeuwarden. 22-02-1925
Nu: voor de St. Piterkerk in Grou. 22-09-2011
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Nijssite De Grouster.nl
lokwinsket Mingd Koar Grou
mei it jubileum.

Aankoop Verkoop Taxaties
Parkstraat 7, 9001 AS Grou
Tel. 0566-650617
Fax. 0566-650787
E-mail: info@hooghiemstermakelaars.nl
www.hooghiemstermakelaars.nl

www.degrouster.nl

HET ADRES VOOR - VLOEREN - GORDIJNEN BINNEN EN BUITEN ZONWERING

Kerkstraat 28-30
9001 AB Grou
T 0566 62 13 88
F 0566 62 39 61
E schiffartgrou@planet.nl
I www.schiffartgrou.nl

PARKSTRAAT 12
9001 AT GROU
Tel : 0566 622 722

www.beterwonengrou.nl
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Puzzel & Win
Los de Puzzel op en maak kans
op een van de drie VVV cadeaubonnen van d 25,–.
Hoe doet u mee?
Schrijf uw oplossing, voorzien
van naam en telefoonnummer op
een correspondentiekaart en
deponeer deze in een bus die
tijdens de openingstijden van
de tentoonstelling
‘Fan Titanic oant no’
in de Fermanje staat
(Doopsgezinde Kerk).
Voor de openingstijden van de
tentoonstelling, zie elders in deze
jubileumkrant.
Indien u behoort tot de prijswinnaars krijgt u telefonisch bericht.

Vul in het het diagram de corresponderende letter van de puzzel
in en u vindt een vissoort.

1

2

3
7

4

5

6

8

9

10
11

12

13
14

15

16

17

18
19

20
22

23

24

25

15

16

Horizontaal

Verticaal

1. Beroemde Duitse componist.
4. Muzikaal werkstuk.
7. Vereniging voor homo		 seksuelen. (afkorting)
9. Plaats in Noord Brabant.
10. Bergweide.
11. Geluidsregistraties.
12. Bekeuring.
13. Grootvader.
14. Zangstem. (m)
15. Rivier. (Spaans)
1 7. Sukkel.
18. Leer van het ritme.
20. Stop!
22. Vochtig.
24. Noorse jongensnaam.
25. Hoog gebouw.

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
12.
16.
		
17.
21.
23.

13

3

Zangstem. (m)
Beurtzang.
Muzieknoot.
Klavierinstrument.
Zangstem. (v)
Muziekuitvoeringen.
Muziekschrijver.
Zangstem. (m)
Muziekinstrument
met pijpen.
Armholte.
Zangstem. (v)
Klaar.

13

1

21

23

18

20
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Archieffoto 1950 Jonkerboer

Hoog bezoek bij
De Jonkerboer
Het Mingd Koar Grou gooide in 1950 hoge ogen met
het uitvoeren van De Jonkerboer, opera naar een vertelling van Dr. Eeltsje Halbertsma, zich afspelend in
hartje Friesland. Daar heeft in de toen afgelegen omgeving tussen kwelders en meren het volksleven zich
in zijn oorspronkelijkheid nog lang kunnen handhaven, vaak wars van rangen en standen.
Het programmaboekje m.b.t. de uitvoering van 1950
vermeldt het verhaal als volgt:
In de aanvang van de 17e eeuw studeert aan de Franeker Akademie Jhr. Hobbe van Holdinga. De rechtswetenschap interesseert hem echter maar matig, doch zijn
vader, grietman Holdinga, wil dat hij later een belang-

rijke post zal bekleden. Daarom wil hij ook dat Hobbe
een rijke adellijke dame trouwt, nl. Freule Juliana, maar
Hobbe denkt daar anders over. Juliana is hem te hooghartig en hij laat haar graag over aan zijn neef Oenema.
Op het meifeest ontmoet hij tot zijn grote vreugde een
oude kennis: Clare, een boeredochter, vriendin van de
verloofde van zijn vriend Floor, een theologisch student.
Hij viert het meifeest met Clare. Teruggekeerd naar de
kamer van Hobbe worden de jongelui verrast door zijn
vader. Het komt tot een twistgesprek tussen vader en
zoon, maar de laatste houdt voet bij stuk en wil Clare
tot zijn vrouw. Hij geeft haar zijn ring en belooft met
Kerstmis bij haar op de boerderij op de Wieren (bij het
Snekermeer) te zullen komen om haar vaders toestemming te vragen voor het huwelijk.
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Het tweede bedrijf speelt op de Wieren,
midden in het Friese Landschap. De eerste Kerstdag heeft Clare tevergeefs op de
komst van Hobbe gewacht en treurig zit
zij aan het spinnewiel. Maar op St. Steffen, de tweede Kerstdag, verschijnt Hobbe
toch nog. Hij wordt die dag 25 jaar en
heeft zijn studiemakkers uitgenodigd om
zijn verjaardag op de Wieren te komen
vieren. Op deze dag wordt de naast het
ouderlijk huis van Clare gelegen boerderij, als erfenis van zijn grootvader, zijn
eigendom. De oude pachter Pieterom
heeft nog een verrassing, n.l. een verzegelde kist, die grootvader Holdinga
bij testament aan zijn kleinzoon vermaakt en wel op zijn 25ste verjaardag.
De kist bevat een grote som aan geld
en geldwaardige papieren.
Alles lijkt nu rozengeur en maneschijn en de jongelui denken reeds
aan hun trouwdag in de komende
meimaand, als plotseling grietman
Holdinga, die zijn zoon met de arreslee is gevolgd, binnenstormt,
zijn toestemming tot het huwelijk
weigert en zijn zoon met onterving dreigt. Doch met hulp van
de slimme Floor weet men de
oude heer ten slotte te overreden. Het stuk eindigt dan ook in
majeur met een lofzang op de
liefde tussen man en vrouw.
Paulus Folkerstsma, verdienstelijk componist uit Oldeboorn, heeft De Jonkerboer
in 1944 getoonzet op een libretto van Dr. Y. Poortinga.
Daarmee zag een (heuse)
opera van eigen bodem het
levenslicht.
Dat “ús” koor, eveneens in
het Mid-Friese landschap
thuishorend, de eer toekwam een rol te mogen
spelen in het vertolken van
deze romantische saga, zal in de annalen blijven prijken als één van de hoogtepunten uit het bestaan van
het MKG.
Dit gaf zingend Grouw naamsbekendheid tot over de
provinciegrenzen en bracht hen zelfs tot in de opnamestudio van de AVRO in Hilversum.
Zeer opmerkelijk was ook het feit, dat de romantiek
van dit streekgebonden verhaal door wist te trillen
tot in ons Koninklijk Huis. Dit leidde ertoe, dat in 1950
een uitvoering van De Jonkerboer in de Leeuwarder
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Schouwburg de Harmonie zich mocht verheugen over
hoog bezoek.
Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard waren onder de aanwezigen.
Op het concert naar aanleiding van het eeuwfeest
van het Mingd Koar Grou zullen de vreugdezangen uit
deze roemrijke periode dan ook niet ontbreken! 

Door de jaren heen is de Friese taal voor
ons koor altijd heel belangrijk geweest.
In 1950 heeft het Mingd Koar Grou grote
bekendheid gekregen met de uitvoeringen van de Jonkerboer, een Friese opera
van de componist Paulus Folkertsma. Ook
in het laatste decennium heeft het koor
veel aandacht besteed aan de Friese taal.
Van de Friese dichters Freark Dam en Obe
Postma zijn gedichten op muziek gezet
door Frank van Nimwegen en Jan de Jong.
Een deel van dit Friestalige repertoire zal
tijdens de concerten worden uitgevoerd.

Jubileumprogramma

Speciaal voor het jubileumconcert heeft het
koor Baukje Wytsma gevraagd een aantal ge-

dichten over Grou te schrijven. Deze
gedichten zijn door Gerben van der Veen
op muziek gezet en zullen hun première
bele-ven tijdens de jubileumconcerten.
Naast het Friestalige werk heeft het koor
ook een naam opgebouwd met de uitvoering van klassieke concerten. Ook dit
genre muziek zal tijdens de concerten zijn
te beluisteren.
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concerten
Concerten

De concerten zullen plaatsvinden in het weekend van
13 t/m 15 april 2012 in de Sint Piterkerk te Grou op:

vrijdag 13 april aanvang: 20.00 uur (alleen voor genodigden)
zaterdag 14 april aanvang: 20.00 uur
zondag 15 april aanvang: 14.30 uur
Toegang: E 12,50 incl. koffie + oranjekoek.
Voorverkoop kaarten vanaf vrijdag 30 maart bij:
Drogisterij Tinie van der Veen, Hoofdstraat 26 te Grou.
Andringa ElektroVakman, Halbertsmaplein 4 te Grou.



Tentoonstelling ‘Fan Titanic oant no’
In de doopsgezinde kerk, in Grou beter
bekend als “de Fermanje”, wordt tijdens
het jubileumweekend een tentoonstelling gehouden over 100 jaar Mingd
Koar Grou.
De tentoonstelling zal o.a. bestaan uit
foto’s, bewegende beelden en een kort
overzicht van de 100 jarige.
De openingstijden zijn:
vrijdag 13 april van 15.00 - 18.00 uur.
en van 19.00 - 20.30 uur.
zaterdag 14 april van 11.00 - 17.00 uur.
zondag 15 april van 11.00 - 17.00 uur.
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VOOR EXCLUSIEF
EN T RENDY VAAR JE
NAAR N53°1 0.603’
E5°8 6.638’

De ruimste keuze in yachting equipment en fashion

631-039_Seyl_Adv_184x270.indd 1
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Maar liefst 1000 m2
watersportbeleving
met merken als:

nieuwe kade 3, 9001 AE Grou

26-10-11 12:31

1

1964

1970 1973

2

4

3

1993

5

1965

6

1994

2005

7

8

9

10

1-5 Grammofoonplaten waarop het
		 Mingd Koar Grou is te horen.
6 CD waaraan het Mingd Koar
		 Grou haar medewerking heeft
		verleend.
7 Mingd Koar Grou en Brouwer’s
		accordeonorkest.
8-10 CD’s die door het Mingd Koar
		 Grou in eigen beheer en voor
		 eigen gebruik zijn gemaakt.
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2006

2008

Foto en tekst uit: ’Dat wie doe sa’, Baukje Wytsma (2010)

Sechtich jier
sjonge by
Mingd Koar Grou
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‘Us hiele famylje wie by it Mingd Koar’, fertelt frou
Kleinhuis, dy’t yn Grou hikke en tein is en dêr noch altyd wennet, op in prachtich plakje oan it Prinses Margrietkanaal. ‘Heit en mem, omkes, muoikes, nichten,
neven. It wie dan ek net mear as fanselssprekkend dat
myn broer Sybren en ik dêr ek by giene. Sybren siet op
de Kweekskoalle yn It Hearrenfean en wie santjin jier;
ik wie noch mar fyftjin, krekt as myn trije kammeraatskes. Eins wie dat noch wat te jong, mar om’t se
doe –krekt as no– ferlet fan jonge leden hiene, mochten myn kammeraatskes en ik dochs om ’e beurt foarsjonge by Douwe Atema thús, by de piano. Wy waarden alle fjouwer oannommen en kamen by de sopranen.
Der wie doe trouwens noch in koar yn Grou, in read
koar mei allinne mar PvdA-minsken. Sy songen op
1 maaie, wy op earste Krystdei yn de Fermanje, dêr’t
wy op tiisdeitejûn ek altyd repetearren. It reade koar
wie min ofte mear ús konkurrint, mar as de lju it oer
it Grouster koar hiene, dan bedoelden se ús. Yn 2012
besteane wy hûndert jier. Ik hoopje dat ik dat jubileum noch as koarlid belibje mei en dat ús dirigint, Hans
Algra, my net fuortstjoert. Ik fiel my op dit stuit wier
noch net te ald foar it koar. Myn stim is yn ’e rin fan
de tiid al wat sakke. Earst wie ik sopraan, doe twadde
sopraan en no sit ik by de alten.
Yn ‘t begjin wie Kor Ket ús dirigint, o sa’n pittich
mantsje, dêr’t wy in protte fan leard hawwe. Hast net
ien fan ús koe noaten lêze. Ik kin no de noaten noch
net sa fan ’t papier sjonge, mar ik ha de melody der
altyd samar yn as ik dy in pear kear heard ha. It is hiel
spitich dat Kor Ket sa jong ferstoarn is, hy wie geweldich. Mei him hawwe wy sokke bysûndere útfierings
han. Sa songen wy û.o. De Jonkerboer fan Paulus Folkertsma, in leafdesferhaal op muzyk. En fansels songen wy in protte Fryske lieten. Dêr stie it Grouster
koar om bekend. Wy hawwe ek wolris mei it Frysk Orkest songen, dêr’t Alfred Salten doe dirigint fan wie.
En yn 1954 diene wy as Mingd Koar Grou mei oan de
Bonifatiusbetinking yn Dokkum, dêr’t yn de iepenloft in histoarysk spul opfierd waard, dat skreaun wie
troch Fedde Schurer en dêr’t Bernard Smilde de muzyk
foar komponearre.
It Grouster koar hat eins altyd wol wat mear west as
in gewoan doarpskoar. De Bruorren Halbertsma stiene by ús gauris sintraal. Sa wiene wy ris op stap mei
Douwe Deinum, dy’t wat oer de Halbertsma’s fertelde
en dan song it koar Fryske lieten, lykas: Rôlje, rôlje wetterweagen. Eartiids songen wy mear Frysk as tsjintwurdich en giene wy gauris nei konkoersen. Dat dogge
wy no net mear, al binne wy wat de klank oanbelanget
wol foarút gien, fyn ik. It is in moaier gehiel wurden.

21

De froulju winne it noch altyd, mar der binne dochs ek
aardich wat manlju by. Us koar hat op dit stuit 26 sopranen, 24 alten, 10 tenoaren en 11 bassen. Elkenien hat
in eigen plakje. Ik stean njonken Tsjitske Dykstra op de
efterste rigele fan de alten. Wy hawwe û.o. lieten fan
Freark Dam en fan Obe Postma op it repertoire.
Us útfieringen binne altyd oan ’e ein fan it jier yn
de Sint Piter tsjerke. De manlju hawwe dan in swart
pak oan en in flinterstrikje foar. De froulju binne ek
yn it swart mei no en dan in oare kleur sjaaltsje. Dit
jier sjonge wy lieten fan Felix Mendelssohn Bartholdy
û.o. Hör mein Bitten. Yn maart hawwe wy altyd de
saneamde Ofrekkenjûn yn De Bierhalle. Dat is in jiergearkomste mei nei it skoft feest. Dan wurde der troch
de leden toanielstikjes dien, dêr’t wy elkoar ‘op ’e hak
nimme’, sûnder misledigjend te wurden. Op de lêste
ôfrekkenjûn waard ik efkes yn it sintsje set en krige ik
in boskje blommen om’t ik sechtich jier koarlid west
haw. Wy beslute sa’n ôfrekkenjûn altyd mei tee of kofje en broadsjes. Dat is in soarte fan tradysje wurden.
Wy hawwe mei it koar ek in pear kear nei it bûtenlân
west. Yn 2002 wiene wy yn Ingelân en ferline jier yn
Dútslân. Underweis yn de Paulusmabus gie it der omwei! Wy hiene oeral wille om. En mar snobje en sjonge,
fansels. Krekt in skoalreiske. Wy moasten yn it bûtenlân in pear kear optrede, mar wy hawwe ek in hiele
soad sjoen en belibbe. Sa gie yn Ingelân op in nacht
yn it hotel it brânalarm ôf. De panyk dy’t doe útbruts!
Hoe’t de minsken heal oanklaaid of noch yn de nachtklean op de gongen omstrúnden! Letter hawwe wy dêr
smaaklik om lake. Dat koe doe, want it wie falsk alarm.
Troch dat koarreiske nei Ingelân is der in groepke fan
acht froulju ûntstien, dêr’t ik ek by hear. Wy geane alle
jierren in wykein mei-elkoar op stap, nei Skylge of nei
in oar eilân. Dit jier sille wy nei Texel.
Myn man Kees wie ek al jong by it Grouster koar. Wy
krigen al gau ferkearing, binne yn 1955 troud en hawwe tegearre in soan en in dochter. Myn man wurke
by it izerfabryk, hjir yn Grou en it lêste skoft yn Wolvegea. Hy is al fjirtjin jier wei. Hy wie noch mar krekt
fiifensechtich jier en it soe sa wêze. Tegearre ris hjir of
dêr hinne. En doe krige er in hertstilstân. Sûnt dy tiid
is it koar foar my noch folle wichtiger wurden as earder. Ik soe de repetysjes op tiisdeitejûn net heal misse
wolle. Ik gean der altyd hinne of ik moat al siik wêze.
En ik kom altyd fleurich wer thús. Sa’n repetysje is sa
gesellich: earst wat stimoefeningen dwaan, dêrnei
sjonge, dan efkes skoft, tee- en kofjedrinke en efkes
mei-elkoar prate. Ik ken alle minsken fan it koar goed,
ek al komme se fan oare plakken. Yn ‘t earstoan sieten
der allinne mar Grousters by it koar, mar tsjintwurdich
komme de leden rûnom wei.’ 

Optreden Gorredijk 1989

Mingd Koar Grou in de pers
2de prijs: Gemengd Koor te Grouw, 358 punten.
Critisch verslag van het Nat. Concours van Gemengde
zangverenigingen te Wolvega, 23 juli 1923:
Gemengd Koor uit Grouw, welke zich verdienstelijk
maakte in den eerewedstrijd door een nieuw nummer
te zingen, en wel “Goeden nacht” van Kolkman. In het
algemeen werd er minder gelukkig gezongen dan op
den wedstrijd des middags. Den eereprijs werd uitgekeerd aan het Gemengd Koor Grouw.
04-12-1925, 50-jarig bestaan Krite Grou
…Tot het welslagen van den feestavond werd niet
weinig bijgedragen door het “Gemengd Koor” alhier,
dat onder de kranige leiding van den directeur, den
heer Joh. Gorter, een zestal liederen zeer verdienstelijk
ten gehoore bracht …
1950, Gala-avond met de “Jonkerboer”
in de Harmonie, in aanwezigheid van het Koninklijk
Paar, uit de LC:
…Jammer dat het tweede gedeelte de hoge inzet van
het begin niet meer haalde...maar overigens, welk een
genoeglijk en genotvol voorrecht, dit spel te mogen
horen en aanzien.
23-04-1953, Leeuwarder Courant door P.F.:
…It sizzen “der binne gjin minne koaren, der binne allinne minne directeuren”, sit grif folle wiers yn. Fansels kin de iene minske better sjonge as de oare, mar
dat it iene Fryske doarp en it oare mankoar safolle

ûntrinne soene, wha doar dat út te hâlden? Mar dat
de prestaesjes dochs fier ut inoar rinne kinne, sil elts
meistimme, dy’t it doarpskoar fan Grou forgeliket mei
sawat alle oare.
…It Grouster koar hat yn Fryslân noch in swiden taek
foar him lizzen…
28 juni 1958, Het Vrije Volk:
”Grouster Gemend Koor vertolkt meesterlijk het Fries
Declamatorium”.
Het Grouster Gemengd Koor zong de liederen in Saltens bewerking buitengewoon goed. Dit koor bezit
prachtig materiaal, vooral onder de alten en sopranen.
De koorklank was als geheel mooi en beschaafd.
En uit de Leeuwarder Courant:
Aan klank boette het koor echter in. Het frisse bleef uit,
wat zeker niet alleen aan de bewerkingen, maar ook
aan de opstelling moet worden geweten. De mannenstemmen vooral verloren zich achter het gordijn van
de bovenlijst. Ondanks dit alles mogen we zeggen...
14-05-1962, Leeuwarder Courant:
“Gouden feest”.
...Foar it Grouster Koar wie Kódaly net in alhiel ûnbekinde namme. Faeks wie dit wol ien fan de reden,
wertroch it koar ûnder de treflike lieding fan Bram
Feenstra ta sa’n ymponearjende en muzikale útfiering fan dit, technysk foar amateurs hast net to sjongen, wurk kaem. As sokke musyk op dizze wize brocht
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“Blik” in de medaillekast

wurd, sil it der grif ta bydrage, dat hja yn de takomst
mear wjerklank fynt.
06-04-1987, Leeuwarder Courant door T.W.:
75-jarig jubileum.
...We hebben genoten van het mooie zingen en spelen, het koor produceert een fraai klanktotaal met
stralende forti, al miste ik soms de fluisterende pianissimo’s...
...De hymne voor koor, sopraan en orgel was het
hoogtepunt van het concert omdat het zo prachtig
werd weergegeven dat men er stil van werd...
30-01-1989, Leeuwarder Courant door T.W.:
“Mingd Koar Grou hâldt Frysk heech”.
It sjongen fan “Mar o mar” makke dêrnei yndruk troch
de moaie totaalklank en de súvere sang en pianissimo’s...”. De ynterpretaasje fan ”It marke” wie in o sa
gefoeligen ien mei prachtige dynamyske ferskillen.
It troch de dirigent fakkundich bewurke “Breidzje”
waard muzikaal oer de fuotljochten brocht, mei in
protte sfear.
02-12-1991, Leeuwarder Courant door T.W.:
“Mingd Koar Grou bedwingt Mozart”.
Koor en orkest openden het concert met het vierdelige “Te Deum Laudamus” waarin een gecultiveerde
koorklank viel te beluisteren. Er was veel aandacht
besteed aan de dynamische verschillen. Het aandeel
van het koor in de compositie onderscheidde zich door
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een prima zuiverheid en met het optimaal begeleidende orkest werd het een imponerende interpretatie
met glanzende forti en verfijnde dynamiek.
2003, Leeuwarder Courant door G.S.:
“Het Mingd Koor Grou toont durf”.
Componist Frank van Nimwegen zette de gedichten
van Freark Dam op muziek. Hester Dam, dochter van
Freark, zingt haar vaders poëzie. Begeleid door koor,
harp, strijkers en orgel wordt haar vertolking een
muzikaal feest van ontroerende schoonheid.
29-09-2007, Butzbacher Zeitung
“Niederländischer Chor sorgte für Höhepunkt des
Liederabends”.
Das Niederländische Chorensemble liess mit seinem
stimmgewaltigen Auftritt und der Leichtigkeit, wie
man an schwierigste Gesangpassagen heranging, vergessen, dass man einen Amateurchor vor sich hatte.
08-04-2008. Mid Frieslander:
“In goeie dei foar Fryslân”.
Dirigent Hans Algra hat net alline it koar nei har beste
kinnen stjoerd, hy hat der ek foar soarge dat it kontakt
mei de componisten lein is, dy ’t foar it koar skreaun
hawwe.
En ja, ...de emoasje.
Der wie in lyts famke ûnder de harkers, sân jier. Hja
belle de oare deis mei beppe en sei: “It wie núver
beppe, ik moast soms samar gûle”... 

Stationsweg 90 - Grou
Postbus 69 9000 AB Grou
Tel. (0566) 601404
Fax (0566) 601012
notarissen@slart-spoelstra.nl
www.slart-spoelstra.nl

schilderwerken en
technische advisering

IDUNA
schoonheidssalon





B. de Jong
T 0566 62 25 19
M 06 52 56 99 09
E info@stabureau.nl
W www.stabureau.nl

Mingd Koar Grou is altijd op
zoek naar nieuw zangtalent.
Kijk voor meer informatie over
ons koor op: www.grousterkoar.nl

Voor al uw
gezichtsbehandelingen
permanente make up
electrisch ontharen
HANNAH huidverbetering

of schrijf naar: info@grousterkoar.nl om een
afspraak te maken voor het bijwonen van
een oefenavond.

Behandeling op afspraak
Raadhuisstraat 10, Grou
T 0566-621223

1912 • HONDERD JAAR • 2012

Volksuniversiteit Friesland
is terug! In het voorjaar van
2012 kunt u kennismaken met
interieurarchitectuur, kunsten literatuurgeschiedenis
en diverse talen. Vanaf
september 2012 bieden wij een
breed aanbod aan cursussen,
workshops en lezingen.
Bezoek onze website voor
meer informatie en het alvast
aanvragen van de cursusgids!

Wat met plezier wordt geleerd,
wordt nooit meer vergeten

Volksuniversiteit Friesland is een initiatief van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân
en is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

www.volksuniversiteitfriesland.nl
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Rôlje, rôlje…
De begjinwurden fan ús bloedeigen Grouster
Weagen… Se soene like goed fan pas wêze as it oer
reizgjen giet. Dêryn hat ús jubilearjende koar, neffens de ferslaggen fan froeger, in ferneamd stikje
histoarje lizzen. Eartiids hie reizgjen yn it foarste
plak te krijen mei konkoersen en sjongfeesten,
net al te fier fan hûs. Soks moast mei de boat, de
tram of oer ’t spoar ûndernommen wurde, sa ’t de
skriuwster fan doe ús witte lit.
Sa as dy kears, dat ús koar in earste priis yn ’e
wacht sleept hie op in konkoers. Der wie mei de
Grousters ôfpraat dat by it beheljen fan sa ’n
boppeslach de stoomboat by bliid thúskommen
trije kear fluitsje soe. Trije kear gie de fluit… en it
hiele doarp kaam op ’e kop te stean .
Of dy oare kears, mei de tram út de Jouwer wei.
De oerwinningsfreugde fan it sangersfolk jage de
kondukteur yn ’e gerdinen. Poer sei er: “Ik ferfier
leaver in ploech dronkene boeren as dit bolbjirken
(luidruchtig en uitgelaten) soadsje!” Of dy kears,
dat yn St. Jabik guon troch de tribune sakken. Lokkich waard fan slachtoffers gjin gewach makke.
Sa binne der grif noch in fracht oan reisferhalen
út ferfleine tiden te betinken. Mar gelokkich gie it
Grouster Mingd Koar ek letter noch mei nocht en
wille op reis. Trije ûnferjitlike reizen, nei Ingelân,
nei Flylân en nei it Dútske Butzbach ta, dogge
wy jim dan ek mar wat graach út de doeken. It
rôljen fan sjongende autobustsjillen, it farren oer
rôljende waadweagen by wynkrêft 8 en ús eigen
rôljen fan genot om de oerdiedige gastfrijens fan
ús easterbuorlju, sille de revu passearje.

Engeland, oktober 2002
Hello, goodbye...

Hello en goodbye liggen dicht bij elkaar. Tussen die
beide was het Grouster Koar 4 dagen in Engeland. Een
lang weekend in oktober 2002 werd samen gevierd
dat het MKG 90 jaar was.
Een korte trip? In dagen wel maar het voelde als een
fantastische vakantieperiode vol belevenissen. De
reis: met touringcar en oversteek met de veerboot,
het gezicht op de “white cliffs of Dover..” Het verblijf in
een prima hotel, waar buiken lachten door het heerlijke eten. De uitstapjes die werden gemaakt wedijverden om plaats één, twee en drie. In willekeurige
volgorde: Sightseeing in London, met een bootreisje
over de Theems en koude rillingen bij het Rôlje, rôlje
dat gezongen werd tegenover het koninklijk paleis.
Dan de trip naar Canterbury met een bezichtiging

Thuis alles goed?

26

Boottocht op de Theems

van de imposante kathedraal die daar veel toeristen
trekt. Een hoogtepunt was zeker ook het bezoek aan
het muziekinstrumentenmuseum. Wat werd er genoten van de rondleiding en de performance doorspekt
met de typisch Engelse humor van de gastheer. Slappe
lach betekende dat zo nu en dan!
De koorleden beleefden een onvergetelijke nacht toen
zij tijdens hun dromen werden gestoord door een piepend geluid. Was het de wekker? De waterkoker?
Ging de hoteltelefoon? Stond de televisie nog aan?

Vlieland, juni 2005
8 Beaufort

In weachstik wie ’t. Us koar wie noege om yn ’t langst
fan ’e dagen in kearsljocht-konsert te jaan yn it smûke
tsjerkje fan Flylân, neamd nei de broer fan ús eigen
St. Piter. De hikke fansels fuort fan ’e daam, nei sa ’n
meidieling. Fan repetearjen kaam dêrnei noch mar in
ferhipt bytsje op ’e hispel. Foar in subtyl pianissimo
kaam al gau in grouwelich forte yn ’t plak. Koart sein
it waard in bluisterige balterij. No hat it Grouster Koar
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Koffers werden leeg gemaakt, speurtochten door
de kamers gehouden… Niets te vinden, het was dus
BRANDALARM!!! Op de gangen was het plotseling
druk. Kamerdeuren gingen open en dicht. Sommige
koorleden hielden een lingerieshow, anderen verschenen keurig gekleed (met gekamd haar én koffer). De
één had paniekogen en de ander was doodkalm. Verkenning door ramen en in gangen gaven geen zicht op
vlammen of rook. Het was loos alarm! Of was er toch
stiekem ergens een jointje gerookt...?
En.. een koor op reis zonder dat er gezongen wordt?
Dat kon natuurlijk niet. Dus was er een concert gepland in Cranbrook. Maar of de public relations daar
goed georganiseerd was? Een koorlid belde later met
het heitelân om te vertellen van een succesvol optreden en dat er ongeveer 100 mensen in de grote Engelse kerk waren. Tja… met een Mingd Koar Grou, dat
zo ’n 70 leden heeft…
Na onvergetelijke dagen ging een dubbeldekker richting ‘thuis’, volgeladen met één grote koorfamilie met
blije harten en hoofden. Dus reed een urenlang volop
zingende bus terug naar Fryslân.
Hello en goodbye. Daartussen maar 4 dagen, maar
stuk voor stuk dagen met een gouden randje die door
ieder die meereisde vast als een kostbare herinnering
zijn opgeslagen.

troch de jierren hinne dochs al de namme in opteine
ploech te wêzen. Sadwaande wie it spul ek net te hâlden as der wer wat oer de reis nei Flylân sein waard.
Doe ’t wy eintsje beslút ek noch hearden, dat wy mei
in nutedopke oerset wurde soene en dat wy ús op lokaasje iepen en bleat foar inoar yn it pak hise moasten,
om ’t der gjin klaaihokken wiene, ha wy ús dy jûns
mar fermakke mei it koartswilige part fan ús repertoire, om ’t der gjin lân mear mei ús te besilen wie.
Wyld waar op komst? Wat moast dat wurde!!
Gjin noed, doe ’t wy der ien kear foar stiene, kreas yn
’t pak, wist elk syn plak en hawwe wy in sfearfolle út-

Kaarslichtconcert in Vlieland 2005

fiering jûn. Net yn it lêste plak troch de oertsjûgjende
bydrage fan ús treflike pianiste Monique v.d. Ven. By
it sjen fan har weagjende linigens dûnsjend oer in see
fan kleare klank kaam it guon fan ús grif wer yn ’t sin:
ús nuodlike seereis. Mei wynkrêft 8 it seegat út dat
lit jin algau in toantsje leger sjonge. Brânblussers fleagen witwêrsanne, diggelguod oan gruzeleminten en
guon fan ús dy ’t slim fan kleur feroaren, dat lykwols
net fan ’e sinne kaam. Dy ’t boppedeks stiene hiene
faaks in better plak as guon yn ’t foarûnder. Iroanysk,
it idee dat it Grouster Koar oprjochte is nei oanlieding
fan de seeramp mei de Titanic, mar mooglik troch
tadwaan fan St. Nikolaas, de patroan fan it Flylanner

Butzbach, september 2007
Ach du meine Güte…

(banaal vertaald: uit de Bokwerder Bode)
Sommige dingen zijn nou éénris geen allemansgading.
Zoals ook die kears, toen ons het uitstel ter ore kwam,
dat het koor uit van huis zou naar Denemarken. Zonder mis uit goederbest bedacht, maar het neusde een
part van ons niet (om de centen, denk, dat mist mij
niet). Zulks kon de bruine éénvoudigweg niet trekken.
Dat de bedenkers van dit best bedoelde plan er nu hun
nocht van hadden kon elkenéén zich wel indenken. Het
moest maar over gaan, naar alle gedachten. Maar wat
een bovenslag toen een koorlid uit rijen van de tweede
stem met een geschikter uitstel op de proppen kwam.
Zij had kunde aan een span uit Duitsland, die bij hun
thuis ook in koren zongen. De Butzbacher koorwereld,
waar deze mensen in zaten, zou aankomend jaar hun
zoveel-jarig bestaan vieren en men zag er wel wat in
om ons daar bij te vragen. Nou best genoeg, dat kon
dus aan gaan!

tsjerkje, binne wy foar soks bewarre bleaun. Mei ynmoed hawwe wy him dan ek tasongen dy jûns, al drigen wy hjir en dêr omtrint wat yn ’e lijte te fallen nei
de rûzige reis fan oerdeis en it streksume miel iten der
efteroan. Mar wy gongen der net foar omlizzen en oan
it applaus te hearren koe it der bêst op troch.
By nacht wer op hûs oan, oer ’t waad by ôfgeand tij...
dat betsjutte trije folle oeren farren, net ûnderdwaand
foar in oerstek fan Ingelân nei Ierlân, spektakulêr!
Sjongendewei dobberen wy it Heitelân temjitte ûnder
it meanende ljocht fan ’e fjoertoer en de pastelkleuren
fan in betsjoenende midsimmernachtloft.
In folslein aventoer, sa ticht by hûs… net te leauwen!
Het gros van de Grousters had het vel nog over de
ogen, toen wij ons, op een door de weekse morgen in
september, noflijk neergaven in zo ’n hippe autobus
van het bedrijf, dat naar dezelfde naam luistert als
onze weerman Pyt. Op naar Butzbach, waar men naar
alle gedachten al naar ons uitkeek. Onderweg staken
wij noch even aan bij Schloß Dillenburg omdat ons koningshuis daar eertijds mee te krijgen had gehad en
zulks nieuwsgierigt vanzelf. Wat ons daar koud op het
lijf viel waren de kazematten, waar ze in tijden van oorlog wel zo ’n 3000 manschappen in kwijt konden. Niet
in te denken, als een mud moet het daar toen bijtijden
gestonken hebben. De grijze ging ons over de grouwe!
Toen wij weer goed en wel in de bus belandden bleek
dat er een ploegje koopzieke zangeressen op ’e doele
was geraakt. Waar zij toehielden was ons een raadsel,
maar het kwam aldergelukkigst weer goed. Vlak voor
Butzbach stond men ons al op te wachten.
De goekunde van ons koorlid stapte aan boord om
ons naar het hotel te loodsen. Onderwijlen werden
wij voor die avond genodigd om in het oefenhonk van
hun Gesangverein te gast te zijn. Nou, dat stond er-
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Dirigenten overleg

bij! Wein, Weib und Gesang om zo maar te zeggen en
wat wij aan Duits tekort kwamen zongen wij hen met
inmoed in het Fries toe. Geen nee te koop daar, wat
er in het hotel wel aan had, de eerste ronde: ze zagen
daar grif raar op van onze plattelandsporties, maar im
Großen und Ganzen kon het minder hoor, dat moet je
ze toegeven.
Door een “Stadtsführerin” werden wij eerst nog wijzer gemaakt, over wat er zoal in Butzbach te redden
was. Dat wilde ons wel aan! De daags daarna: DIE
ALTE TURNHALLE, de prachtige Jugendstil-Kulturhalle,
waar het in heven zou. Na koffietijd oefenen op de
planken. Jammer genoeg kwamen velen van ons aan
krappereind wat de ruimte aangaat, maar op het
laatst slaagde het ons toch en kon het aangaan. Wel
waren wij veruit de mindere vergeleken bij onze man
achter de toetsen, die zat breeduit achter zijn vleugel
te meneuvelen. Na een onwennige repetitie hadden
onze gastgevers een uitwreids broodbuffet voor ons
gaargestald. Wij werden er stil van, veelstente mal!
Na het middageten nog een rondrit met onze bus door
de Wetter-Au, zoals het in die omkrijten heet en daar
nog aangestoken bij de “Burgruïne von Münzenberg”.
De man die daar het woord deed kon het zo mooi opzeggen, dat wij op het laatst niet meer wisten of wij
nou zijn luchtkastelen aangaapten of de bulten stenen waar hij ons vol vuur bij langs jaagde. Wij waren
uit de schroeven over deze minireis naar weetwaarsanne!
Na een strekzaam maal eten in ons hotel was het dan
zover: Aantreden voor het zangersfeest van Butzbach!
Nou dat hebben wij geweten. Geen recht voor z’n raap
consert, maar een soort Oktoberfest met lange biertafels en met net zoveel applaus voor de pommerantenredenaars als voor ons zangerslui. (Het ging hier om
het Vrouwenkoor, het Mannenkoor, het gaarmjuksel
van beide koren uit Butzbach en vanzelf om ons Mingd
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Koar uit Grou.)
Het repertoir liep ook nogal wat uit elkaar, maar daar
was het feest niet minder om. Helemaal bolsturig
raakten wij aan het slot van de avond bij de “Aufforderung zum Tanz.” Dat die Friezen ook nog bij staat
waren als wilden te walsen, dat wilde de autochtonen
maar min aan, kon je aan hun postzegels wel zien.
Uitgetierd zochten wij in de kleine uurtjes onze herberg weer op en rolden, doodop van de alteratie, onze
kooien in. Nog maar amper de slaap uit, stonden wij
na het laatste, goed verzorgde morgenbrochje al weer
bepakt en bezakt op de stoep. Het was hoog tijd om
weer op huis aan! Wat deed het ons goed, dat die beste mensen uit Butzbach daar ook weer waren om ons
uit te wuiven. Hun besef van gastvriendelijkens, daar
mankeerde waar niets aan. Aan ons, om hulde uit te
spreken voor deze, haast niet gelijk te komen gullens
en zo als zulks hoort werden zij van harte weeromgenodigd. In de bus konden wij ons zelf weer zijn en
de stemming steeg zodanig dat het ons bijtijden in
de oren suizde. (De Jouster tramconducteur van eertijds zou hem grif in zijn graf hebben omgegedraaid.)
In Keulen hoorden wij het niet donderen, maar werden wel wat dimmen bij het zien van die gigantische
dom aldaar. Het zag daar zwart van het volk en toen
onze busman het ook nog ris over zakkenrollers had,
was het een part van ons omtrent al weer over. Even
zo goed had geen één dit over willen slaan. De laatste etappe werd het stiller aan in de bus; men had de
leg uit. Dat maakte, dat ons afscheidseten in de Giethoornse polders als hoogtepunt, het bezien niet meer
lijen kon. Wij waren ten end! Elkenéén, die zich had ingezet om deze reis te laten slagen, werd nog ris hulde
toegesproken en onze chauffeur deed er in die zin op
het allerlaatst nog zijnes toe, dat zijn wielprenten nog
een dag of vijf in de weke delen van het perkje voor
het Grouster Gemeentehuis getuigden van deze beisterbaarlijke reis naar onze oosterburen. 
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Dankwoord
Het Mingd Koar Grou wil de hieronder vermelde adverteerders en donateurs hartelijk
bedanken voor hun bijdrage aan deze jubileum uitgave. Uit de spontane reacties blijkt dat
Grou en het Mingd Koar Grou onlosmakelijk metelkaar verbonden zijn.
Wat saamhorigheid tot stand kan brengen!

Adverteerders

AerOcheck Oes Heemstra
Althuisius Kooiker Logistics
Andringa ElektroVakman Grou
Bakkerij Andringa
Beter Wonen Woninginrichting
Bouwbedrijf Dijkstra
Bruna Grou
De Grouster - de online krant van Grou
d’ Oude Seylmakerij
Hooghiemster Makelaardij
Hooghiemster taxatie & advies Grou
Ida Visservice
Iduna Schoonheidssalon
Makelaardij Mid Fryslân
Mitra Grou
Notarissen Slart en Spoelstra
Octo-Plus Interieur
Rabobank Heerenveen - Gorredijk
Rondvaarten Grou - v.d. Zweep
Schilder Technisch Advies Bureau B. de Jong
Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân
Technische watersport service De Schiffart
Vorm J+F grafische vormgeving

Donateurs

Avai beveiliging, Bij Tineke, Bloembinderij Andreanum, Bowlingcentrum Grou, Brood
Café Grou, Café Deksels, Cafétaria Tamarinde, Chinees Restaurant Kota Radja,
C. Smeding Schildersbedrijf, De Bierhalle, De Entoeraazje Woonwinkel, De Fuotstap
Schoenenwinkel, De Hypotheker Sneek, Fixet Bouwmarkt, 4 Boys & Girls, Fysiotherapie Grou M. Timmerman, Grouster Vlet, Hans Bootsveld Brillen en Contactlenzen, Het
Woonhuys Grou, It Beaken Mode en Sport, Jachtwerf B. de Groot, Joop Zandberg
Rijwielen, Jumbo Grou, Kapsalon Studio S, K. Janki Juwelier en Edelsmid, Melkerson
Meubelstoffeerderij, Mink Watersportservice Grou, Oer ’t Hout, Offenga Herenkapper,
Porky’s Eetcafé, Praktijk Leenstra Fysiotherapie Grou, Restaurant de Vrijheid, Steyl 13
Damesboetiek, Vos Catering, Wels Watersportwinkel.
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