FOARWURD
Hjirby wurdt oan de ynwenners fan Grou in sam/ing Sint Piter/ieten oanbean. Der wie al
earder oer praat, mar It kaam der net fan. Men wie fan betinken, der wiene ek net sa
folie lieten. Troch de jierren hinne hawwe der lyk wo/s minsken west, meest it it
Grouster ûnderwiisfermidden, dy't ynspirearre troch it bjusterbaar/ike fan it Sint Piter barren, sets lieten makke hawwe om it ferskaat wat grutter te meits/en.
Dêrom tochten de minsken fan it Sint Piterkomitee dat it no wol oangean koe. Wy
fûnen Harm fan der Meer ree de meldijen ût te wurkjen en Carel Visser woe de oms/achtekening wol meitsje. Dat sadwaande /eit hjir no foar jim de sam/ing "Grou sjongt fan
Sint Piter".
Foar elts dy't net al/inne harkje mar de lieten ek sjonge of spylje wol is dit boekje in ût komst, tochten wy.
Dêrnjonken is it in treflike oanfo//ing fan alle Sint Piter ttjeften, dy't sa njonkelytsen
ferskynd binne.
In wurd fan tank oan alle meiwurkers, dy't har part hân hawwe yn It gearstal/en fan
dizze sam/ing, is dôrom wol op syn plak.
Hjirby woe ik dan noch de winsk ütsprekke, dat dizze bondel yn party htshâldings in
plakje fine sil.
Ut namme fan it
Sint Piterkomitee,
H.A. Visser.
Febrewaris 1982.
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Oanwizings by de akkoarden
De lieten binne ienfáldich fan struktuer en dërom frij maklik harmonisearre.
Soms wurdt yn de harmonisaasje in omkearing fan it akkoard brukt b.g. G 6 of G

4

By G 6 komt de terts yn de bas.
By G 6 komt de kwint yn de bas.
In haadletter jout it majeur-akkoard oan, in lytse letter it mineur-akkoard.
De lieten binne op sa'n hichte notearre, dat se maklik te sjongen binne.
H. v.d. Meer.
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St Piter-sang

'k Wit

dei

ien

teast nei

sneon ,want

mear

tekst: C. Wielsma

as

it

yn 't

sin

dra-

wint

It

sa

fan de meas- te bern , fan

dan komt in

hy

jier , dy

ge

freon, mei

fier , al -

snein en fan

lek - kers hast

kin.

Hy reiz'get by nacht,
Miskien dat de wacht,
Him faak aswy sliepten wol riden seach,
Wol seach hoe't er te peard
Mei hurddraversfeart,
Fan skoarstien op skoarstien nei Grou ta teach.
Syn steek en syn tas,
De bûs' fan syn jas,
En dan noch in baalsek dy't er by him het,
Dêr sit marsepyn
En sûkerguod yn
En boartersguod bern, dat begrypst sa net.
Syn hynder yt hea,
Noch hjouwer, noch brea,
Mar pipernttsdaai en ek taai as 't brekt,
En sa wurdt it dier,
Dan danige tier,

In lekkerbek is 't open tt, dat sprekt.

5

Slacht Sintom dyn koer,
Yn 't reizgjen soms oer,
Tink dan mar ferfést dat it ien of 't oar,
Vn skoalle is of thüs,
Net suver, net plCis,
Want leau my, de baas hat in fyn gehoar.
De winsk dat syn wei,
Oer 't hûs liede mei,
Is idel foar koppige luie bern,
Dêrom doch dyn plicht,
Oars soe men d licht,
As oaren blier laitsje, oan 't skriemen sjen.

1
Wy witte allegeare

is

Pi - ter

her-

dei

hjoed.

nimt er

al -

te

wit-

Wy

tekst: J.v.Weert- Hylkema

goed

sa

en

dat

Hy jout dan wer fan

is

Cit

Span - je

gear re : Sint

le -

Be- nam -men

is

it

al - les

mei.

Syn feintsjeis sa fleurich,
mar sjocht ek wol ns boas.
As immen net om lyk wol,
krijt dy neat yn 'e hoas.
Mar dat bart lokkich net sa faak,
Want wy dogge iis bêst omraak!

op syn

dan

wei, Dat

7

Oer wâljende weagen

Oer

wâl- jen- de

Sint mei syn

waai- e,

It

stoom-flui- te

wea- gen oer brûz- jen- de

stom-boat. d'Ald man stiet al

see- wet- ter blinkt,De

pi-

klinkt.

Wat laket syn feintsje
De berntsjes al ta,
Syn sniewite tosken,
Dy blinke dochs sa.
Hy stiet by it hynder,
Dat knikt mei syn "
Twa kleurige tûfte
Dy waaie der op.

ree. De

pen

see. Komt

flag- gen dy

dy

rik- je De

1
0, sjoch ns efkes

0 ,

sjoch

ns

fyn. Al - le - gear

pyn .

klean-tsjes it

In

tekst: J.v. Weert-Hylkema

ef-

moais

pop mei

kes , wat ik

en

ech -

yn myn kuor - ke

lek- kers ,Boar-ters-guod mar -se-

te skuon-tsjes oan En

stiet sa skoan. In boek dêr't ik ek yn

De Sint brocht mv

al - les nei't

sin

0, sjoch ns efkes,
Wat ik yn myn kuorke fyn
Allegean moais en lekkers,
Boartersguod, marsepyn.
In auto dy't echt ride wol,
In pong mei knikkerts en gleskes fol,
En ek in grut stik spekulaas,
It is sa'n goed' âld' baas.
0, sjoch ns efkes (ensfh.)

moai -e

kleur -je kin,

Werom stiet yn Grou

Wêr - om stiet

yn it

tekst: J.v.d. Burg

âl -de Grou de

toer? Wol mins-ken witt' jim

-.

ra

-

dat dan net: Sint

I

-

-.

H

nimt foar al- le

---

-.

oer. Hy komt al- hiel ût Span-je

fier.

flag -ge

wei, Ja

op 'e

Pi- ter kaam wer

-

-.--

--

dat

is

bern wat mei, krekt as

ti- ge

fer - li-

jier!

Sint Piter is al tige âld dat sjogg' jimm' oan syn burd,
Dat alle jierren ek noch wer in bytsje langer wurdt.
Syn mantel is as snie sa wyt,
Syn steek sa read as fjoer,
t hynder dêr't er faak op rydt,
Dat draaft der fleurich oer.
Syn feintsje fluch en gau beret dat klattert op it dak
En bringt de pakjes lyts en grut foar d' âlde baas te plak.
Sa is 't in feest foar elkenien,
De dei fljocht sa mar om.
Wy roppe him by 't ôfskie ta:
"Kom takomm' jier werom!"

ne
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Sinte Piter komt op 't hynder

Sin - te

Span -je wei.

hie- le

swart, dy't de

bern, kin sa

Pi- ter komt op 't

En hy

prot- te

tekst: J. Boorsma

ût

hyn -der

nimt foar al - Ie

din-gen mei

sek fol

trop-je

boas en brim-stich

En syn

moat,

fein-tsje fluch en

fol mei lyt- se stou-te

Sinte Piter rydt op 't hynder
Troch de hege wite snie.
En hy harket oan de ruten,
Oft der ek ien ûndogensk wie.
Dogenieten pas mar op,
Want hy skriuwt jim nammen op
En dan krij' jim foar de broek.

fie - re

bern-tsjes in

sjen.

Yn it grutte tsjokke boek

it

De koer op 'e toer

Kom gau, kom gau,

em- tsje

al-

muzyk en tekst: H. Visser.

nei Grou, nei Grou. Dêr hin- get oan in

tou, Oan',t haan- tsje

dèr- heis- likst

grut-

fan

te

'e

toer.

In

koer.

Kom gau, kom gau, nei Grou, nei Grou,
Wa knipt it troch dat eintsje tou
Wa klimt dêr op 'e toer
En hellet 't lid dêr fan 'e koer?
Kom mei, kom mei, ût 'e wei, tit 'e wei,
't Is ommers hjoed Sint Piterdei
En fan de âld Sint Pitertoer
Struit Piter 't lekkers 't doarp wer oer.

1P9(

VPP

___
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Hark de wyn
w

tekst: D. Wiersma

— —

)

--------

Hark de

troch

wyn gûlt

de

strjit- te yn

--

waait de wyn. Soe Sint

Pi- ter

k

't no

net

lit - te, Stap by

Cis de kea- mer yn, Stap by Cis de kea- mer

komt troch tsjus- tre

rêst. As er

ek

hûs

'e

Nach- ten Op syn

yn. Ja, hy

hyn- der sûn-der

wist, hoe't w' op 'm wach- ten, Sûn- der

mis dan kaam er

fêst, Sûn- der

rint dêr bern- tsjes, Hark wa

sûn - tsjes Iâns it

mis dan kaam er fêst. Hark wa

is dat bern-tsjes Hark wa

slûpt

rût? Hy rint hoe- den, sjoch mar. Hy rint

i-nich, sjoch

13

Sint

Pi-

ter, kom jûn

ek

ns

by

ter

Pi-

gût. Sint

man. Hea mis- kien is 't wol dy swar- te

ûs troch de

doar,
-

----

Ira

want hark Sin - te

Pl-

ter,

--

wy sjong' foar jo

Stoute berntsjes, seit er,
Knie lijeni, seit er,
En gjin moaie dingen, Wit dat Wol.
Want Sint Piter, seit er ............
Wol it goede, seit er ...........
En dan is hy foar elk berntsje gol.
Sint Piter, Sint Piter
Kom jûn ek ns by Cis troch de doar,
Want hark Sirite Piter
Wy sjong foar jo yn koar.

yn

koar!

14
tekst:

Sinte Piter 'k bin sa bliid

Sin-

te

is

Ha

jo

wat foar my? 't Hie- te

jier

sa

It

dat

te

jo

ke dat

sa

my

net? Sin- te

wie fol,

bllid der mei; It

Ik

Pl-

ik

wat

krij;

die ik myn bêst, 'k Ha hast

ûn- do- gensk west, 'k Kaam op skoal- te

kuor-

0

blild, Want

ter 'kbin sa

wer pak- les - tijd! 'k Hoop-je

noait

jit -

Pl-

J. Vledder-van der Knoop.

net te let. Eer-

ter tan- ke wol, 't Hie- te

bin

Wie sa'n moal- e

dei!
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len en tweintich febrewaris

len- en- twein-.tich

fe - bre-

wa-

fiert m' yn Grou Sint Pl - ters- dei. Hie- Ie

foa-

ren Lang-je

komt har goe• de

ns

skof -ten fan te-

dêr de bern -tsjes nei. Want dan

freon, dat stiet yn 'e boe-ken skreaun. Want dan

komt har goe- de freon dat stiet yn 'e boe - ken

skreaun.

EE1
tekst: D. Wiersma

Sint Piter komt nei Grou

Sint

sil

Ie

muzyk: P.Dijkma

Pi- ter komt nei - Grou wer ta.

wy in

wil-

le

ha.

lek- kers mei. Swiet sû- ker- guod en

Wat

Hy nimt foar eits

ek taai taai.

Hy komt mei 't boat oan op 'e kaai,
En nimt syn feint en 't hynder mei.
Der is nee wier gun better man.
It hiele doarp dat praat der fan.
Foaral foar lytskes is 't in freon,
Fan alles wurdt der har tatreaun,
In dogeniet is Sint net brek,
Dy triuwt syn feint wol yn 'e sek.
Dy swarte feint dat is in g(it,
Is altyd mei Sint op en iit,
En hat it meastal och sa bryk.
Hy docht ek fêst oan gymnastyk.
Gjin skoarstien ommers is te heech,
Hy glydt ek sa mar wer omleech,
Hy hat fan alles yn syn sek,
En hâldt graach minsken foar de gek.
Lang bliuw' hja net by Cis yn Grou
Mei ien dei sette se wer ôf
Se sille, hoopje wy, dan ha,
In goede reis nei Spanje te.

wat
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Swarte Pyt

tekst: J. Eisenga

Dêr stiet ien yn

hear. Hy

hat

in

de

tsjus- tre

jûn, it

ant- 1 i swart as

is

in

nu - ver

roet en draacht in read fer-

L'U

wie - en hoed, in

huod- sje

mei in fear, in

tea r.
Hy hat in baalsek grut en rom,
Dy draacht er op 'e rêch
Dy sek is swier, hy rint wat krom
En strCrnt foar alle glêzen om
En sykjend loert syn each

2x

Ynienen sjocht er troch in rût,
Dêr is in tropke bern.
Dy sjonge lûd har sankjes ût.
De swarte baas in echte gût,
Dy tinkt: dat moat ik sjen 2x
Hy tilt de klink fersichtich op
En is yn 't hûs ferdwûn.
Dan slacht er op de doar: klop, klop
De pipernuten hals oer kop,
Dystowe ynitrûn.

2x

De berntsjes geie 't Ct fan nocht
en rôlje oer de flier
En bûten ûnder 't stjerreljocht
Giet Piter fierder op syn tocht
En laket lûd en blier. 2x

huod- sje

mei

in

Sint Piter komt

tekst en muzvk: H.Feenstra-de Jong

As de mas- ters en

nea-

re , dat

lea-

re. As

siz- ze, (is

hz-

ze

Ja

de

de

juf- fers krim- me-

bern-

de

tsjes

mear

hei- ten en de mem- men

bern- tsjes

wol-

yn

le

dan komt Sint Pi-

komt Sint Pl- ter

net

har

dan

ter gau, ja

gau, dan komt Sint

Pi-

ter

Grou , dan komt Sint Pl- ter wer nei Grou.

As de berntsjesjûns wat by de kachel lizze,
Hea yn d'iene skoech, in briefk' yn dizze.
As de berntsjes hieltyd nachts mar dreame,
Hiel faak de namme fn Sint Piter neame.
Refrein:

net

bêd

wer

nel
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As de flagge dan wer einlings op 'e toer stiet,
Eitsenien dan nei de Kade giet.
As wy dan ek wer de toeter hearre,
Ja, dan sjonge wy allegearre:
Refrein:

20

Sis jonges

tekst: J.v. Weert-Hylkema.

-

r4

----

w-

-

—

---

—

--

-

—

--

jon-

Sis

ges,

dak seach jus-

swar-

te

feint,

Wit

jim

ter - jûn?

dy't

nei

wa 't (is

wie

It

de

skoar-

heit

Sint

Ik doch no hieltyd goed myn bêst,
En krij ik fêst wat yn myn skoech,
As dy by de kachel stiet.
En strak set ik myn kuorke klear

En lekkers sûnder mis.

Pi-

ters

stien rûn.

Dan is Sint Piter bliid.

As 't Sint syn jierdel is.
Dan krij ik wol in moai kado

op't

21

't Is wer Sint Piter

tekst: J. Boorsma

De bern yn skoal- le

lea- re

net, Har sin- nen bin- ne

oars be-

set, Se

tin- ke net oan skrift en boeken

stea ne

gau- ns

yn 'e hoek'?

De master ropt de hiele dei:
"Sis jonges, doch no ek ns mei!"
Al is dy master noch sa boas,
De bern dy kinne no net oars.

Want moarn is 't wer St Piterdei,
D' âld baas komt oer it Spanje wei.
En mei muzyken grut fertoan
Komt hy dan op de Kade oan.
Se sjogge wiken der nei (it,
De dei fan taal en pipernût.
En ek de âld'ren libje mei,
It is Cis doarp syn grutte dei.

22
muzyk: H.v.d. Meer

len en tweintich febrewaris

tekst: J. Vledder-van der Knoop
—

----_ - -t-

-_
en - en - twein-tich

grut-

flag-

te

ge

te -

-

wa- ns

is

de

fan Grou. Moarns be- tiid al

dei

It

op

bre-

-

âl - de

tsjerk-

ge-

bou. Mei

de

— ——
--------

trein en

mei de au- to

kom- me mins- ken
—

(ai

de

stiet

der

op

IuuuuuuuuuuI-

—

âld - Grou-sters wol- le

ta, Want

fan

wil-

de

—

—

A

le

har part

-- -----_—=__--— ---—
--._- -- —
-

—

—

't Is Sint

Pi -

in prach- tich

ter, 't Is

-

Sint

hie-

doarp docht

1e

Pi-

ter, 't Is Sint

mei.

Pi-

ter,

moai-

—

--------

del. 't Is

--

.

_,$_____ — — ----- _.J_-Pl- ter,

ek

ha. 't Is Sint

-

klim

grif

en

it

e
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Berntsjes fan de beukerskoalle
mei de sneinske klean al oan.
Gean mei juf strak nei de kade
en ApQIIo spilet skoan.
Yn de fierte is de boat
mei Sinte Piter l te sjen.
d' Alde baas stiet drok te swaaien
en te laitsjen nei de bern.

Nei in skoftsje wachtsjen
leit de boat dan by de kade fêst,
Boargemaster helpt Sint Piter
en dat giet mar tige bêst.
Op it hynder rydt Sint Piter
mei de berntsjes nei it Grien.
Dêr kin dan it feest begjinne,
't Grutte Feest foar eltsenien.

W-M
.,

Elk

24

Sint Piterdei

Op

in

tekst: J. Boorsma

fe- bre- wa- ns dei Komt Sint

wei- Elk wol him sjen, elk wol him sjen op syn

Pi- ter lâns de

tocht mei d' lyt -

bern.

't Is in feest foar jong en áld
't Lit gun inkel minske kâld
Elkenien sjocht, Elkenien sjocht
Nei de fleur, mei grutte nocht.
Soe syn hynder wille ha?
Want hy ropt ts fleurich ta:
"Ik bin wer blier, Ik bin wer blier
Dizze dei jout sa'n fertier".
En It hoantsje op 'e toer
Ropt It hiele gea dan oer:
" 't Is wer sa fier, 't Is wer sa fier
't Is de moaiste dei fan 't jier".

tekst en muzyk:

Oant sjen Sint Piter

H. Feenstra-de Jong

Wat spi-tich Sint P - ter, jo gean' no wer fuort. Jo

gean' nei Span- je

ta.

Wy tank-je jo

boar - ters - guod Wat sil' wy in wil-

Goei- e

foar al

le

It

ha.

reis Sint Pi- ter, oant sjen!oant sjenl Dat isjon -ge

Grou1ster bern goei-e reis swar-te Pyt oant sjenl oant sjen! Dat

sjon -ge

al- le bern.

al - le

26

St Pitersdei

Sint

Dan

leit

Pi-

ters - dei

bakt mem stro

de

hin Dan

Dan

wie-

net

Dan keal- let

hat

de

hCis- man

de

de

wi

ko Dan

it

nei

syn

sin.
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