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7 NOVEMBER 1892 OPRICHTING
Het eerste boek "Notulen en Jaarverslagen", geschreven in sierlijke letters met de
kroontjespen van secretaris S.B. Visser, begint met het Reglement, dat maar liefst
23 "artikels" bevat.
Na "artikels" over doel, leden, bestuur, enz. vinden we opmerkelijke passages als:
"Grouwster ingezetenen alsmede kunstlievende leden kunnen de oefeningen bezoeken tegen betaling van 10 cts; vreemdelingen hebben vrije toegang".
Ook is er sprake van de "president welke de vergadering leidt" hoewel men later
toch weer een "voorzitter" heeft.
Artikel 23 vermeldt: "Elk werkend lid bekrachtigt dit Reglement door ondertekening". Twaalf aspirant-muzikanten deden dit op 7 november 1892.
LEDEN VAN HET EERSTE UUR
De leden van het eerste uur waren: H. v.d. Schaaf, Jan Gorter, L. Bos, B.A. Bouma,
Tj.J. Looyenga, J.B. Bouma, S.Tj. Molenaar, D.J. Looyenga, S.B. Visser, E.A.
Kerkhof, Pieter Ratsma en M. Goverts.
Het jonge "Fanfarecorps Grouw" begon met 69 kunstlievende leden (donateurs)
tegen een contributie van f. 1,— per jaar. Bij de eerste inning bedankten echter
meteen twintig leden, maar gelukkig werden er negentien nieuwe gevonden.
Voor de aanschaf van instrumenten werden renteloze aandelen van tien gulden
geplaatst, die na vier jaar weer waren afbetaald.
VERDELING VAN DE INSTRUMENTEN
De eerste "Directeur", de heer Peletier, onderkapelmeester der Infanterie, zou op de
eerste oefenavond de instrumenten uitreiken. De kleine instrumenten waren echter
voor een deel reeds "geplaatst" waardoor voor velen een groter instrument restte,
hetgeen in de notulen wordt beschreven als "zijnde het noodlot dat hen trof". De althoornblazers waanden zich verheven boven de spotnaam "eekhoorns", want zo vonden zij: "zonder ons kunt gij geen goede muziek maken".
1893: EERSTE UITVOERINGEN
De eerste uitvoering vond plaats op donderdag 20 april 1893; entree niet-leden: 49
ct.
De Irnsumer gymnastiek-vereniging durfde het corps niet te vragen om bij hun uitvoering te spelen, omdat zij bang waren "dat ze in de muziek zouden blijven hangen!"
Uitnodiging voor een muziek-festival in Pingjum werd niet aangenomen wegens te
hoge kosten. Maar er werd wel muziek gemaakt bij hardrijderijen, krite-avonden,
boottochten, kinderfeesten en voor het eerst ook bij de optocht van zeilvereniging
"Frisia" op 20 september 1893, wat een traditie zou worden, die pas op 11 septem-
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ber 1965 zou eindigen.
Ondanks het prille bestaan van het Fanfarecorps Grouw waren de activiteiten dus
reeds talrijk. In dit eerste jaar werden maar liefst 36! muziekstukken ingestudeerd.

Fanfarecorps Grouw ± 1892/93.
Staand v.l.n.r.. H.J. van der Schaaf, J.H. Gorter, B.A. Bouma, Jan J. Gorter, Joh.
H. Gorter, S.B. Visser.
Zittend: M. Goverts, P. Ratsma, D. Looyenga, directeur Peletier, S. Molenaar, Sj.
Boerke.
1894: EN NU VERDER!
Na dit wat uitvoerig verslag over de oprichting, het reglement en wat opmerkelijke
uitspraken enz., zullen we ons thans meer beperken tot hoogtepunten, bijzondere
gebeurtenissen, anekdotes enz..
PLEZIERREIS MET STOOMBOOT
In 1894 werden er toch maar even twee uitvoeringen gehouden: de eerste op 25
maart 1894 met twee toneelstukjes en de tweede op 11 november van dat jaar.
Beide uitvoeringen werden "flink" bezocht. Een en ander vond plaats bij K.
Budstra, thans bekend als 's Lands Welvaren.
Zich met z'n allen een plezierige dag verschaffen kwam in die dagen niet op de laatste plaats.
De zondag 17 juni 1894 werd een plezierreis gehouden met de stoomboot "Grouw"
voor 50 ct. per persoon. 48 personen, waaronder ook niet-leden, namen deel aan de
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reis, die de volgende route nam: van Grouw via Warga, Leeuwarden, Deinum,
Dronrjp, Franeker, Harlingen waar werd afgestapt voor een stads-bezichtiging,
weer terug naar Franeker en vervolgens via Winsum, waar de bevolking het gezelschap uit Grouw reeds opwachtte, Oosterlittens (hier werd gedanst op de bovenzaal
van Taisma!), Britswerd, Rien, Sneek, Terhorne, Irnsum naar Grouw.
En dit alles op één dag!
Verder werd er dat jaar "muziek gemaakt" bij een gymnastiek-uitvoering in
Oldeboorn (door 6 leden!), bij een keuring van Friesche tuigpaarden (door 5
leden!), bij zeilwedstrijd Frisia (door alle leden).
TE WEINIG BELANGSTELLING IN IRNSUM
Ook werd er een uitvoering gepland in Irnsum, doch er was te weinig belangstelling
van het publiek om dit door te laten gaan. Toch werd er door de leden nog "een weinig te Irnsum vertoefd en werd daarna vroolijk naar huis gekeerd".
In de vergadering van 21 november 1894 werd voorgesteld de heer Rinia van
Nauta, Burgemeester, als beschermheer te benoemen. Dit werd aangenomen, later
ook door genoemde heer.

Aanbieding nieuwe vaandel 26 april 1896.
V.l.n.r.: Burgemeester Rinia van Nauta, hotelhouder Kl. Budsrra, Jan Jans Gorter,
Simke Molenaar, Jentje B. Bouma, Sjoerd Sints de Jong, tenor ?, Sjoerd Boerke,
Binnert Bouma, Joh. H. Gorter, Sipke Syhesma, Jan Y. Postma.
Zittend: Gjalt de Jong, Sipke Visser, Jan Gorter, directeur Joch. Nieuwenhuis, H.J.
van der Schaaf en H. Goverts.
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In dit jaar werd ook de "Friesche Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen"opgericht. Het Fanfarecorps Grouw trad niet gelijk toe als lid, daar men de jaarlijkse
contributie van f. 10,— niet kon betalen.
1895: DIRECTEUR JOCHUM NIEUWENHUIS
In 1895 traden enkele nieuwe leden toe die wij hier toch willen noemen, ni. Joh.
Gorter, Gjalt de Jong, Jan v.d. Made, Sj. de Jong, Sj. Boerke, A.Tj. Bouma, Sipke
Sybesma. De leden Looyenga (2x), L. Bos, E.A. Kerkhof en M. Goverts komen dan
echter op de ledenlijst niet meer voor.
Zondag 14 april werd weer een uitvoering gehouden bij de heer K.Budstra.
De laatste "les" van de directeur, de heer Peletier, vond plaats op 8 juni 1895. Op 23
juni viel het besluit om de heer Jochum Nieuwenhuis te benoemen tot directeur, wat
deze na veel wikken en wegen aanvaardde. De jaarwedde bedroeg f. 52,—, te betalen in vier termijnen.

1896: AANSCHAF NIEUWE INSTRUMENTEN
Tijdens een vergadering op 5 maart 1896 in de Bierhalle werd besloten drie nieuwe
instrumenten aan te kopen bij de plaatselijke muziek-handelaar J. Bouma, tegen
inlevering van zes oude. Desgevraagd zegde Bouma, dat "het corps ten naastenbij
zowat f. 50,— moest toegeven".
Een voorgenomen festival, waarvoor 8 corpsen uit naburige plaatsen werden uitgenodigd, werd na veel vergaderen, terrein-schouwingen en teleurstellingen uiteindelijk met drie deelnemende corpsen op 25 mei 1896 op het feestelijk versierde Groen
gehouden. Toch een zeer geslaagde en prachtige dag, waarbij oudere ingezetenen
zich niet konden herinneren, dat er ooit meer vreemd volk in het dorp was geweest,
want er kwam gedurende de optocht "geen einde aan de stoet".
NIEUW VAANDEL
Een uit zes dames bestaande commissie had zich voor dit festival beijverd een
nieuw vaandel te maken, daar tijdens een dergelijk feest met optochten enz. een
vaandel niet mocht ontbreken.
Op 26 april 1896 werd 's avonds ten huize van de heer Budstra het prachtige nieuwe
vaandel aan het corps uitgereikt, waarbij veel kunstlievende leden en hun dames alsmede dames, die hadden meegewerkt de gelden in te zamelen, aanwezig waren.
Velen, waaronder de beschermheer, de heer Bouma en de heer C. Wielsma, voerden
het woord, waarna de voorzitter van het corps dank bracht aan allen die hadden
meegewerkt.
Eén en ander was een plechtig gebeuren, maar de avond werd met een gezellig bal
besloten.
Verder werd er dit jaar vele malen muziek gemaakt bij diverse boottochten, kermis
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in Irnsum, zeilwedstrijd Frisia enz.
Op de jaarvergadering van 28 november 1896 werd hevig gediscussieerd over een
reglementswijziging, terwijl aan het einde der vergadering een woordenwisseling
ontstond die "niet vriendschappelijk en daarom niet aangetekend was".

1897: OPRICHTING "KLEINE CORPS"
Op een vergadering van 30 maart 1897 bij E. v.d. Wal (Bierhalle) werd onder meer
besloten tot het oprichten van een "jongerencorps", ook genoemd het "kleine
corps", bedoeld om jongeren op te leiden, die dan later opengevallen plaatsen in het
"groote corps" konden innemen.
Bij de bespreking hierover werd o.a. de bedenking geopperd dat het "kleine corps
het groote corps wel eens schade kon doen door goedkoper muziek te maken dan
het groote corps".
Oplossing hiervoor was dit kleine corps onder hetzelfde bestuur als het groote corps
te brengen, en dat bestuur zou dan eerst toestemming tot muziek maken moeten
geven.
Aan een uitnodiging voor een festival in Heerenveen werd geen gehoor gegeven,
daar dit festival op een werkdag zou plaatsvinden. Ook werd op deze vergadering
vastgesteld, dat bij evenementen steeds tenminste zes! leden muziek zouden maken
tegen een vaste vergoeding van f. 3,—, vertering inbegrepen.
Bij muziek maken door het gehele corps werden "de verdiensten naar algemeen
goedvinden geregeld".
TEN BEHOEVE VAN EEN NIEUWE KUNSTVOET
Naast vele evenementen werd op 22 augustus 1897 door het corps "muziek
gemaakt", waarbij een collecte werd gehouden ten behoeve van "het kopen van een
nieuwe kunstvoet! voor de heer W. Hoeneveld". Opbrengst hiervan was f. 45,43,
welk bedrag dhr. Hoeneveld ter hand werd gesteld.
Ook werd dit jaar enkele malen "muziek gemaakt" op het Groen, hetgeen door de
ingezetenen steeds werd "toegejuicht!"
1898: EERSTE KEER AANSLUITING FRIESCHE BOND
OP 28 januari 1898 werd door de leden besloten zich aan te sluiten bij de Bond van
Friesche Harmonie- en Fanfarecorpsen. Na ballotage werd het corps als lid ingeschreven.
In mei werd besloten bij de Kroningsfeesten van Koningin Wilhelmina, te geven
door de N.H. Kerk, voor f. 50,— muziek te maken waarbij tevens de kosten van
muziek schrijven voor rekening van de kerk kwamen.
Tevens viel het besluit om bij het Kroningsfeest op zaterdag 3 september "muziek te
maken voor de som van f. 54,—!"
Voor de reis naar het festival in Akkrum werd de Kapiteins Kingma en Sietema
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gevraagd of zij met hunne boot de werkende leden met hunne dames heen en terug
wilden brengen voor de som van f. 10,—, mits zij de "vracht van eventuele medereizigers konden beuren", hetgeen werd goed gevonden.
Op een vergadering in september werd besloten f. 40,— te vragen voor muziek bij
de zeilwedstrijden van "Frisia".
In het slotwoord van secretaris Visser over het jaar 1898 leest men o.a. over "de
jeugdige kracht van de jonge leden" en dat er steeds "genoegen moge heerschen bij
de repetitiën en de uitvoeringen" een en ander "tot lust en genoegen van onzen ijverigen directeur".
KOEKJES BAKKEN
Tijdens de geanimeerde jaarvergadering op 27 november 1898 bij dhr. Dokter
(Oostergoo) werd o.a. vastgesteld dat de bakkers B. Bouma, P. v.d. Goot en E.
Kerkhof in deze volgorde koekjes zouden leveren bij uitvoeringen. Hierop verklaarde bakker Hannema (kunstlievend lid) dat ook hij graag koekjes zou leveren.

Harmoniecorps "Apollo" in het Park omstreeks 1904.
Bovenste rij v.l.n.r.: Arend Bergstra, Pieter Ratsma, Jelle de Boer, Sjoerd Boerke,
Herre Nijdam, Rintje Bouma.
Middelste rij. Sipke Sybesma, Jan Deelstra, Jacob Dijkstra, Sipke Visser, Sint de
Jong, Jan Stellingwerf, Marten Hoeneveld, Ate Sinnema, Jacob Peenstra, Jan
Gorter, Joh. Gorter.
Onderste rij: Eelke v.d. Made, Klaas de Haan, Binnert Bouma, Alhertus Visser,
Joch. Nieuwenhuis (directeur), Alle Hoekema, Willem de Haan en Bartele Tjalkes
Bouma (trom).
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"Alzoo werd hij op nummer vier gezet".
In de loop dezer vergadering werd aan de aanwezigen een pijp verstrekt voor rekening corps, zodat de "tabak van de heer Dokter flink werd aangesproken". Ook
kreeg ieder lid 40 ct. om te verteeren.
1899: FANFARECORPS 'GROUW' BEST IN BOLS WARD
30 juli 1899 festival Friesche Bond in Bolsward. Reis per stoomboot "Grouw".
Vertrek 's morgens 6 uur uit Grouw en dan via Irnsum en Sneek naar Boisward. Bij
feestelijke ontvangst werd Ere-wijn aangeboden. Daarna in optocht naar
"Schuttershof", het feestterrein. Twee deskundige leden deden "in het geheim" verslag van de muzikale prestaties. Fanfarecorps "Grouw" werd tot de besten gerekend.

Om 6 uur 's avonds afvaren was bezwaarlijk wegens de lage waterstand. Om 7 uur
werd toch afgevaren en men kwam des avonds 12 uur behouden in Grouw aan.
Wegens weinig belangstelling voor de Friesche Bond Festivals werd besloten om
weer te bedanken als lid, hetgeen geschiedde.
1900: NIEUWE LEDEN ROND DE EEUWWISSELING
Het lijkt mij aardig om thans, acht jaar na de oprichting alle namen van nieuwe
leden te noemen. Dit zijn dan Jan H. Gorter, A. Visser, Sint de Jong, Jac. Peenstra,
Sipke Sybesma, Jelle de Boer, Arend Bergstra, Sj. Boerke, Rintje Bouma, E. v.d.
Made, Bartele Tj. Bouma, Marten A. Hoeneveld en Jan Sjoerdsma.
De uitvoering op 16 april en een schoolfeest waren dit jaar wel de hoogtepunten.
Een uitvoering op 23 november zonder toneelstuk was geen succes en dus niet voor
herhaling vatbaar.
1901: FANFARE-CORPS WORDT HARMONIE-CORPS
In een bijzondere vergadering op 25 september 1901 in de Bierhalle werd besloten
het Fanfarecorps te veranderen in een Harmonie-corps. Een piccolo, een fluit, een
es-clarinet en twee bes-clarinetten zouden worden toegevoegd. Groot aantal instrument wisselingen en oproep voor nieuwe leden was het gevolg. Zestien personen
meldden zich aan, uit wie A. Sinnema, D. Looienga, Y. v.d. Bosch en A. Epema
werden gekozen. Ene heer Oltmans uit Leeuwarden werd tegen een vergoeding van
f. 3,50 per les (reis- en verblijfskosten inbegrepen) aangenomen als leraar van de
nieuwe houtblazers.
Als datum van oprichting van het Harmoniecorps geldt 1 november 1901. Naast de
reeds eerder genoemde werkende leden staan tevens nog in de ledenlijst vermeld:
Sj. Schuringa, A. Sinnema, Jan Stellingwerf.
Op de jaarvergadering van 7 december 1901 werd besloten de muziekvereniging
voortaan te noemen "Harmoniecorps Apollo".
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1902: VAN 82 NAAR 126 LEDEN
De eerste uitvoering van het nieuwe Harmoniecorps Apollo vond plaats op 9 maart
1902 bij de heer Baak, waarbij muzieknummers werden afgewisseld met voordrachten door de heer v.d. Geest uit Leeuwarden. Ene heer Zuidema deed het corps een
Apollo-vlag cadeau, die in ons museum "De Trije Grietenijen" valt te bezichtigen.
Via een dit jaar gehouden actie steeg het aantal "kunstlievende leden" van 82 naar
126. Een groot succes! Als nieuw werkend lid werd de heer A. Hoekema aangenomen.
1903: BENGAALS VUUR VERHOOGT DE SFEER
In een vergadering op 9 april 1903 vond de directeur het nodig het corps met nog
twee clarinetten te versterken, waartoe werd besloten. De heer Schuringa bedankt
als werkend lid, waarvoor in de plaats Klaas de Haan werd benoemd.
Op 21 september 1903 werd bij de geachte onderwijzer C. Wielsma een serenade
gebracht ter gelegenheid van diens 40-jarige schoolmeesterschap. Enkele potjes
Bengaalsvuur verhoogden hierbij de sfeer! Op kosten van meester Wielsma gingen
de corpsleden daarna naar de Bierhalle voor "enige verteeringen".
Een aangeboden som geld, door enkele dames ingezameld als cadeau, werd door de
jubilaris gestort in de kas van een nog te organiseren schoolfeest. Het corpsbestuur
wierp zich op als voorlopige commissie. Bij een latere vergadering werd met enige
Grouwsters een definitieve feestcommissie benoemd.
Het schoolfeest vond uiteindelijk plaats op 7 oktober 1903.
STEMMEN EN HERSTEMMEN VOORZITTER B.A. BOUMA
Op de jaarvergadering van
15 november 1903 verzoekt voorzitter B.A.
Bouma hem na tien jaar
van aangesloten Vereenigrngen
voorzitterschap niet weer
te kiezen. Na zeven stemop ZONDAG 1 JULI 1906 mingen en herstemmingen
was nog geen nieuw
te GROUW.
bestuurslid gevonden,
waarop
de heer Bouma
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Zie verder Aanplakbiljet- werd verzocht zijn taak
nog één jaar te willen verten en Feestgids.
vullen, waarin deze toeHel Ilonfilbest uur
stemt "opdat er dan maar
L. S. IJILA1LEDES, Pingjum, Vitfe,.
een einde aan deze kwes]LOTZE ZEIJLSTEA, Workum, Se,c/u,'io.
tie is".
D. MEINSMA, Mantgum, 1'C)iuiuf/flIro.siCr.
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Ds uitslag le als volgt:
FANFARE.

.Afdoeling Uitmuntendheid.
Holwerd 51 punten, eerste potje.
St. Jeu. Parochie 51 punten eerste prijs.

Afdeelirag 1.
Harlingen 48 punten, tweede prijs.
Mersnua 47 punten, tweede prijs.

4fdeelirag II,
Berlikurn 46 punten, tweede rlje.
Beetgurn 40 punten, tweede prijs.
Pingjum 86 punten, derde prijs.

Afdeelipig III.
Ternurd 52 punten, eerste prijs.
Hallum 50 punten, eerst, prijs.
Lenriner 44 punt.., tweede prijs.
Oldeboorn 48 punten, tweede prlje.
Weldurn 88 punten, derde pitje.
Tuutnrna,urn 36 puntel, derde prijs.

AfdeeUng IV.
Roordahuigum 42 punten, tweede prijs.
Wi,dum, 42 punten, tweede prijs.
Menaldurn 89 punten, derde prijs.
Werga 37 punten, derde prijs.
HARMONIE.

.4fdeelieg 1.
85. Munieko. Bol.we,d 50 putten, eerete prijs
Grouw. 46 punten, tweede pitje.

Afd.ehng II.
Dokknnt 44 punten, tweede prijs.
Hollandia Bolswerd 42 punten, tweede p,ije.

4f4eelireq IV.

Ltjenrpf Leeuwarden 52 punten, eerste prijs.

Concours.
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1904: BOOT VERTREKT TE LAAT VANUIT GORREDIJK
In het voorjaar van 1904 kwam van de
"Friesche Bond" een uitnodiging tot deelname aan een concours in Gorredijk, die werd
aangenomen. Deelname door twee
Harmonie- en acht Fanfarecorpsen.
Na veel "repetitiën" en voor-concerten op
het Groen werd op zondag 24 juli 1904 's
morgens zes uur de reis per stoomboot naar
Gorredijk aangevangen. Na aanvankelijk
veel regen, klaarde de lucht gelukkig spoedig op en werd het verder een prachtige dag.
Omdat de boot vanwege de lage waterstand
een paar keer vastliep, werd tenslotte v66r
Gorredijk afgestapt, waarop na twintig
minuten lopen de feesttent werd bereikt.
Apollo kreeg na zijn optreden veel bijval uit
het publiek, wat hoop gaf voor de uitslag.
Hiermede werd echter zo lang getalmd, dat
de geplande afvaarttijdvan de boot reeds
voorbij was. Apollo werd gelukkig met een
eerste prijs beloond, waarop een luid "bravo"
door de tent klonk, en "niet alleen door de
Grouwsters". De terugtocht was "glorierijk"
met aankomst 's nachts plm. 3 uur met
muziek, wat een flink aantal Grouwsters
wekte.
WEER LID FRIESCHE BOND
Op jaarvergadering eind 1904 werd besloten
weer lid te worden van de "Friesche Bond".
Deelname aan een concours in Beetsterzwaag
na een tijd van ijverig repeteren; "Excelsior"
uit Lemmer, een corps dat zichzelf als beste
van Friesland uitriep, was de grote rivaal!
1905: LEMMER WERPT MEDAILLE
NAAR DE JURY
Na met drie rijtuigen de reis naar
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Beetsterzwaag op zondag 6 augustus 1905 's morgen om zes uur te hebben volbracht, werden op het concours de twee nummers "gemaakt". Na veel spannende
uren wachten op de uitslag werd Apollo winnaar, wat de Lemsters zo opwond, dat
ze de orde verstoorden en hun herinneringsmedaille naar de plaats van de jury en
het bestuur wierpen!
1906: CONCOURS FRIESCHE BOND IN GROUW
Na wel tien bijzondere vergaderingen en een zeer inspannende Organisatie werd het
jaarlijkse concours van de Friesche Bond op zondag 1 juli 1906 in Grouw gehouden. Het was prachtig weer en zeer veel "feestgangers" waren die dag per boot, trein
of fiets naar Grouw gekomen. Apollo behaalde weer een eerste prijs en bezorgde het
dorp Grouw met dit concours en de bijbehorende optochten een geweldige mooie
feestdag, waarover nog lang werd gesproken! Naast dit concours werd er dit jaar
nog bij vele andere evenementen "muziek gemaakt".
1907: EERSTE PRIJS IN ST. ANNAPAROCHIE
Zondag 30 juni 1907 concours in St. Annaparochie. 's Morgens werd met de eerste
trein naar Leeuwarden gereisd, waar werd overgestapt op de trein via Stiens naar
St. Anna! Apollo behaalde ook hier weer een eerste prijs, wat bij aankomst op het
station Grouw al bekend was, want "het zag er zwart van de mensen en men ging
samen in optocht naar het dorp".
Na aanvankelijk te hebben besloten niet aan een concours in Amsterdam of Zeist
deel te nemen, werd dit besluit, toen men vernam dat rivaal Lemmer wél mee zou
doen, alsnog terstond teruggedraaid.
ZEIST-AVONTUUR EN SMOREN VAN WOEDE
De reis naar Zeist (waarover jaren nadien nog werd gesproken als een zeer bijzonder evenement) begon de avond v66r de concoursdag per trein naar Zwolle, waar de
nacht werd doorgebracht! in een logement Pinas. Deze overnachting leverde de
nodige lol en hilariteit op. De andere morgen vroeg uit de veren en verder naar
Zeist. "We verdienden wel een prijs, doch kregen hem niet!", waarom een aantal
leden bijna "smoorden van woede".
Op de terugreis werd op het perron van De Bilt een "concert" gegeven. Ook in
Amersfoort onder de overkapping van het perron werd muziek "gemaakt" en dat
"gaf me een leven!" (lawaai), hetgeen de stationschef echter uitstekend beviel.
Dit hele Zeist-avontuur staat in het verslagboek opgetekend als een 1 29-regelig vers
op rijm! "weergegeven door den Secretaris met de hulp van den Directeur".
Naast deze twee top-evenementen werd er nog muziek gemaakt bij vijf hardrijderijen en een vijftal andere gebeurtenissen.
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TE GEVEN DOOR HET

Muziekkorps ,,APOLLO" van Grouw,
Directeur: JM NIEUWENHUIS,

op Zondag 1 September 1907.

PROGRI i1MA.
G. F. de Pauw.
1. Wielrijders-Marscli
2. Mes aclieux k l'Amrique
Eeuw Leroux.
Ouverture
E. Bedouin.
3. Isidora, Fantaisie
Jos. Kessels.
4. a. Fioretta, Mazurka
b. Sancta Lucia, Valse de
A. Boscolli.
Concert
5. Course de traineaux, Polka de
Fr Ziko/f.
Concert

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Firenza, Fantaisie ouverture
Marche militaire.
.Rnouveau, Fantaisie
Suspinul, Valse Rournaine
Emira, Fantaisie
Finale.

Aanvang 7 uw'.

Gabriël Allier.
E. Gaudefroy.
1. Ivanovici.
Ii. Escudie.

Entrée 35 cent.

liet is verboden, om tijdens de uitvoering van een muzieknummer om den vijver en onder en v65r de luifels te wandelen.
-4
Apollo concerteert in de Prinsentuin te Leeuwarden.
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1908: GELD "STROOMT" BINNEN
Op concours in Franeker op 2 augustus 1908 werd een magere eerste prijs behaald.
Een serenade gebracht wegens het 25-jarig huwelijk van de heer P. Halbertsma en
echtgenote werd beloond met een "vorstelijke gift van f. 100,—". Dat deze serenade
werd gebracht door een klein aantal leden van Apollo, omdat het grootste deel die
dag een concert verzorgde in de tuin van Tjaarda in Oranjewoud, was blijkbaar geen
probleem. Een en ander vond plaats op 31 mei.
Naast de steeds terugkerende optredens bij zeil- en kaatswedstrjden en boottochten,
vond ook nog een concert plaats in de tuin van de heer Vegelin in Akkrum voor de
som van f. 40,—!
Aan het eind van dit jaar heeft het corps 24 werkende leden en drie "élèves".
1909: KUNSTLIEVENDE LEDEN KLAGEN
Bij de eerste van twee uitvoeringen in maart 1909 op bovenzaal van H. van Stralen
was de zaal "zo flink bezet" dat de kastelein zonder medeweten van het bestuur achter in de zaal planken op enkele stoelen had gelegd, teneinde meer zitplaatsen te
scheppen! Dit leverde diverse klachten op van "kunstlievende leden", die daartoe
dan ook "alle redenen hadden".
De Polka "Bensoir" met zang en Mirletons oogstte zeer veel succes. De directeur
had hiertoe een vers gemaakt, hetgeen was "gehectografeerd" en aan de werkende
leden uitgedeeld.
PRINSES JULIANA GEBOREN
Op 30 april 1909 werd 's avonds een feestelijke fakkeloptocht gehouden ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana! Het Friesche Bondsconcours was dit
jaar weer in Gorredijk op zondag 25 juli 1909. Apollo behaalde een tweede prijs
met 97 punten, terwijl de eerste prijswinnar 123 punten kreeg! Die uitslag werd
door de meesten bestempeld als "groote knoeierij" met de punten.
1910: GEEN CONCOURS OP EEN WERKDAG
Omdat in 1910 het Bondsconcours in Harlingen op een werkdag gehouden zou worden, werd hiervan afgezien en daarom ingeschreven voor een concours in het
Groningse Noordbroek! Omdat geen inschrijfgeld verschuldigd was, werd dit concours niet zo serieus genomen, daar men zich "op het laatst altijd nog kon terugtrekken". Toch werd zondag 17 juli de reis per trein naar Groningen aangevangen. Een
uur wachten op de trein naar Noordbroek leidde tot het besluit dan maar te lopen.
Om 12.30 uur kwam men op het feestterrein aan, waar echter niemand aanwezig
was in de grote tent. Na iets genuttigd te hebben bleek bij terugkeer naar het terrein
veel volk aanwezig. Apollo behaalde hier ondanks weinig studie een eerste prijs
(f. 40,— plus vergulde zilveren medaille). Onder gejuich van onze plaatsgenoten
werden we bij aankomst op het station verwelkomd en toen ging het in optocht naar
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het dorp.
Met nog twee succesvolle uitvoeringen, muziek bij St. Pieter-optocht, SDAPoptocht, zeilwedstrijden enz. was dit weer een druk jaar geweest.
1911, TJA!?
Het verslag van het jaar 1911 ontbreekt wegens treurige familieomstandigheden van
secretaris S. Visser. De waarnemend secretaris zal slechts tijdelijk fungeren wegens
drukke werkzaamheden en een "zware toneelrol".
1912: MUZIEK EN ELEKTRICITEIT
In 1912 werd besloten muziek te maken bij de opening van de Elektriciteitscentrale.
Uit de enthousiaste vermelding van de twee zeer geslaagde uitvoeringen in januari
1912 met toneel en gezellig bal na blijkt weer, dat dergelijke avonden voorzagen in
een grote behoefte bij het publiek! Er was in die jaren geen radio, t.v. en bioscoop!
Naast de normale en bijzondere plaatselijke evenementen zoals een groot zangersfeest en een A.N.W.B.-waterfeest kwamen er uitnodigingen voor een concours in
Zuid-Laren, het Bondsconcours in Marssum en een festival in Tijnje.
Omdat enkele belangrijke leden bedankten werd besloten niet aan de concoursen in
Zuid-Laren en Marssum deel te nemen, want "we kunnen beter onze eer ophouden
door te blazen op dit feest dan met een lelijke klets thuis te komen"!
BLAZERS WERPEN VERLIEFDE BLIKKEN NAAR SCHONE ZANGERES
Tijdens de optocht van de zangkoren op 30 juni had de secretaris "nog nooit zoveel
bont-goed achter zich aan gehad".
Wegens de lengte van de stoet was het om er in te verslaan", doch Apollo, zoals
altijd onversaagd, slaagde er in "geen enkel lid te verliezen, ondanks het werpen van
verliefde blikken naar schone zangster".
Zondag 28 juli 1912 werden door Apollo zo'n 300 ANWB-gasten van het station
gehaald. De stoet ging eerst rustig van start, maar na bericht dat de kerk uit was,
"werden de sokken er in gezet". 0p de Kade werd aan boord gegaan en "ja hoor,
een mand met bier en spuitwater en een andere mand met bon appetit, of zoiets
stonden reeds klaar".
Reeds op het Pikmeer werd besloten om maar te lunchen, dat wil zeggen de broodjes en pofjes gingen naar binnen alsof er in veertien dagen niet was gegeten! Na de
lunch van de gasten bij Van Stralen ging de stoet weer naar de trein en het feest was
afgelopen.
Op 6 oktober 1912 werd onder "fraai weder" optocht gehouden ter afsluiting van
het zomerseizoen! (Ook toen al).
MUZIEK BELUISTEREN OP 'T GROENSTEKJE
Bij een uitvoering in december 1912 kon het jonge publiek tijdens de "mysterieuze
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experimenten" door de heer Van Kinsbergen (dit in plaats van een toneelstuk) "het
stilzitten niet uithouden" en konden het niet laten "door laffe uitroepen den man te
beleedigen".
Op een bijzondere vergadering op 11 december 1912 valt o.a. het besluit om voortaan op zondagmorgen bij H. van Stralen te repeteren, daar de kunstlievende leden
"nergens beter de gelegenheid hebben om naar de muziek op de repetities te luisteren dan op 't Groenstekje!"
Tijdens deze vergadering wordt ook de heer A. Bergstra als voorzitter gekozen, een
functie die hij vele jaren zal vervullen.
1913: WEL OF GEEN LID FRIESCHE BOND? GEEN LID!!
Op 12 januari 1913 bezoeken penningmeester en secretaris de vergadering van de
"Friesche Bond" onder "begunstiging van overheerlijke sneeuw buien". Hun verzoek om teruggave van f. 14,— inschrijfgeld voor een niet bezocht concours vorig
jaar, werd afgestemd, waarop onmiddellijk als lid werd bedankt!
In verband met de geldende opzegtermijn kwam er toch een postwissel van f. 16,—
voor contributie van het lopende jaar. "Deze werd natuurlijk door ons geweigerd,
daar wij wel goed doch niet gek zijn en ons niet door de Friesche Bond in de pet
laten trekken!"
RECLAME VOOR OVERHEERLIJKE AUGURKEN
Vele uitnodigingen voor concoursen, te weten uit Warmond, Eenrum, Goirle, Tijnje
en Roelofarendsveen (van deze laatste alvast met reclame voor hun overheerlijke
augurken!), "hebben wij maar laten schieten, wetende, dat wij er geen boodschap
hadden en we niet graag weer met zo'n opstopper willen thuiskomen als indertijd
uit Zeist".
Ook dit jaar naast de jaarlijkse uitvoeringen weer zeer veel optredens bij evenementen zoals: optocht voor SDAP op 1 mei en voor Lyts Frisia op 12 mei.
Bij aankomst op het station in Akkrum na een uitnodiging voor deelname aan een
zangersfeest, was de stoet echter al halverwege en werden "we er zo maar midden
in gegooid".
Hierna volgen nog diverse optochten nl. op 6juli bij zeilwedstrijd "Oostergoo", 12
juli Bond van Spaarbankhouders, 3 augustus meeting geheelonthouders, 14 september zeilvereniging "Frisia", 16 september optocht voor de gymnastiekvereniging.
ALS POEPEN DOOR DE STRATEN ZWEVEN
Bij de Onafhankelijkheidsfeesten op 8 en 9 oktober 1913 waren er verscheidene
optochten en daarnaast "zweefden we maar wat als poepen door de straten". Tijdens
een dezer optochtjes "staakte de achterste helft ineens het werk", doch de voorste
helft "zwikte het er kranig af" en hield de eer van het corps hoog.
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INSTALLATIE BURGEMEESTER ANNO GREEBE
Bij de installatie van onze nieuwe burgemeester, de heer Anno Greebe, op 4 november 1913 was Apollo vanzelfsprekend weer present bij het station voor een feestelijke intocht en daarna opnieuw bij een optocht met alle schoolkinderen.
Op 17 juni 1913 overleed na een lang ziekbed in Heeremestate in Joure ons trouw
en actief lid de heer Sj. Boerke. Naast zeer verdienstelijk als tamboer en later als
trombonist te fungeren, was hij de kracht bij het jaarlijkse toneelgebeuren. Hij
kende zijn vaak honderden "passages" altijd perfect en was op het toneel altijd
"onberispelijk en fijn".
Bij de begrafenis op 20 juni 1913 waren directeur, bestuur en een aantal leden als
vertegenwoordigers van Apollo aanwezig.
1914: ONDER DE WAPENEN
In het jaar 1914 is, naast de traditionele uitvoeringen met toneel en bal, muziek
gemaakt bij hardrijderijen op 16 en 21 januari.
Verder vonden er dit jaar weer de gebruikelijke evenementen plaats als de St.
Pieter-optocht op 21 februari, optocht voor "Lyts Frisia" op 1juni en een feestelijk
concert van 6 tot 8 uur 's avonds bij het 50-jarig jubileum van de heer Scheepers, op
21juni1914.
Ook een concert op het Groen op 29 juni en muziek bij zeilwedstrijd "Oostergoo"
op 5 juli dienen te worden vermeld.
Het geplande "Turnfeest" in Grouw op 30 augustus werd afgelast wegens de mobilisatie op 1 augustus 1914, door welk feit "het geheele menschdom was geslagen".
Zes leden van het corps moesten onder de wapenen, waarop de repetities voorlopig
werden gestaakt. Doch alles "geeft na enige tijd een gewoonte", zodat toen de instrumenten weer werden "opgenomen".
1915: EEN RUSTIG JAAR
Ook in het jaar 1915 werd niet aan een concours deelgenomen. Er wordt dit jaar met
één uitvoering volstaan, waarbij in plaats van toneel het Duo Lammerts de avond na
de pauze vulde met voordrachten. "Of het voldaan heeft? Sommigen wel, anderen
niet". Na de pauze waren er plaatsen vrij, die daarvoor bezet waren
Met de gebruikelijke optochten voor de diverse verenigingen was ook dit Apollojaar weer ten einde.
1916: FINANCIËLE PERIKELEN MET DE BODE
In 1916 werden er twee uitvoeringen gehouden. Opkomst kon beter, doch het "Nut"
had een spreker op een der avonden, waaraan het tegenvallende bezoek werd geweten.
Als bode fungeerde in deze jaren Jan Stellingwerf. Dit instituut was in die tijd zonder telefoon, auto en wellicht ook fiets, zeer noodzakelijk. Aan- of afzeggen van
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repetities, vergaderingen, bijzondere bijeenkomsten, rondbrengen van convocaties
en ander schrijven, ophalen van contributies en donaties waren zoal de werkzaamheden.
Nu werd het voorstel gedaan om het bode-loon van f. 10,— weer terug te brengen
naar het oude bedrag van f. 5,20 "met het oog op de slechte financiën van het
corps". Na een heftige discussie bedankte Jan Stellingwerf als bode, daar hij "zijn
diensten liever voor niemendal aanbiedt dan voor zo'n loon".
De penningmeester zegt dan dat "hij er zich wel mee zal redden". Een bijzondere
optocht op zondag 12 maart bij slecht weer samen met een aantal collectrices, ten
behoeve van "de aanschaf van rijwielen voor militairen" brengt f. 98,66 op.
Een zeer uitvoerige dankbrief aan corps en burgerij van Grouw was het resultaat.
IN VERBAND MET ZIEKE KINDEREN GEEN DOORGANG ST. PIETERFEEST
Het St. Pieter-feest werd dit jaar uitgesteld wegens ziekte van vele kinderen! en
later gevierd op 4 april.
Op een bijzondere vergadering op 29 juni 1916, waarbij de secretaris verhinderd
was wegens "ongesteldheid", werd lang gediscussieerd over interne instrument-wisselingen en aanvullingen met nieuwe aspirant-leden. Het ledenverloop is vooral in
een muziekvereniging een steeds terugkerend probleem.
Reeds op 29 november en 2 december werden de jaarlijkse uitvoeringen gehouden,
nu weer met toneel en bal na. Een en ander was zeer succesvol en leverde weer een
flink aantal nieuwe kunstlievende leden op.
1917: NADELIG KASSALDO
Op de jaarvergadering van dit jaar zegt de penningmeester omtrent het nadelig kassaldo, niet de moed te laten zakken, daar de laatste uitvoeringen immers veertig
nieuwe kunstlievende leden hebben opgeleverd.
Omtrent het op handen zijnde 25-jarig bestaans-feest, worden er diverse suggesties
gedaan, doch definitieve besluiten blijven nog uit.
Bij vijf hardrijderijen eind januari en begin februari werd muziek gemaakt, alsmede
bij het St. Pieter-feest.
FABRIEK BRANDKASTEN VERTREKT UIT GROUW
Een bijzondere vergadering op 27 maart 1917 is volgens de voorzitter van ernstige
aard. Het vertrek van de fa. v.d. Ploeg (fabriek van o.a. brandkasten) ontrukt ons zes
van onze beste leden. Het bestuur staat opnieuw voor moeilijke instrument-wisselingen.
Wegens vertrek van secretaris De Haan wordt als zijn opvolger de heer A. Visser
gekozen.
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Beschermheer de EdelAchtbare Heer
C. F. F. RINIA VAN NAT2TA.
Directeur Jm NIEUWENHUIS.

FEESTELIJKE
HERDENKING
van het 25-jarig bestaan
Van het Corps
in het Hôtel VAN STRALEN
op WOENSDAG 14 NOVEMBER
voor gehuwde kunst!. leden met
.dames er' ZONDAG 18 NOV.
d.a.v. voor ongehuwde
leden met dames.
Aanvang telkens 7 uur 's avonds.

Opening. - feestrede.
Muzieknummers.
Speechen en Toa5ten.
Opvoering van:
DE MACHT DER VROUW.
Klucht in één bedrijf van J. J.
Rentmeester.

Gedîrigeerd Bal.
Zie verder Programma's.
Personen beneden IJaar
worden niet toegelaten.

KWALITEIT JUTE PROBLEEM BIJ ZAKLOPEN
Na het besluit tot het houden van een feestelijke bootreis voor de leden met hunne
dames en diverse genodigden wordt op zondag 24 juni 1917 afgevaren van de kade,
welke "dicht was bezet" door belangstellend
publiek.
Via Warga en "t Stedeke Wartena", alwaar
onder "het lommer der boomen in de tuin
van ds. Bruin het effect der muziek werd
verhoogd", werd om vijf uur de terugreis
aangevangen.
Er werd aangelegd in de "Greft", teneinde
ook nog iets aan de sport te doen. Bij het
zaklopen bleek de jute niet sterk genoeg,
waardoor de voorzitter met beide benen door
de zak raakte. Na aankomst om plm. zeven
uur ontscheping aan de kade, waarna een
serenade werd gebracht ten huize van de
beschermheer Rinia van Nauta. Hier volgden
lovende toespraken over en weer en werd
wijn geschonken. 's Avonds negen uur was
iedereen, inclusief Burgemeester Greebe en
echtgenote, present bij Van Stralen voor een
gezellig samenzijn. Wegens veel "gespiets"
en diverse voordrachten werd de tijd krap.
De burgemeester verleende hierop welwillend een half uur extra permissie!
Apollo 25 jaar 1917

JAARLIJKSE UITVOERING OP DE
DATUM VAN OPRICHTING
Door het bestuur wordt aan de leden voorgesteld om de jaarlijkse uitvoering(en) op
de datum van het jubileum te houden. Dit voorstel wordt aangenomen, waarbij men
het toneelstuk zo kort mogelijk zal laten, teneinde sprekers tijd te geven hun woord
te doen. De secretaris hoopt tot slot, dat "de vrede niet te lang op zich zal laten
wachten en dat daarna alle beschikbare instrumenten weer zullen worden
"beblaasd".
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Serenade aan de 80-jarige Popke van der Goot, inwonend bij Wed. Peekema.
Woonhuis hoek Hoofdstraat-Doorbraak.
Popke was een belangrijk figuur bij toneeluitvoeringen als regisseur en grimeur.
1917: APOLLO BESTAAT 25 JAAR
De Jubileum-uitvoeringen hebben plaatsgevonden op 14 en 18 november 1917.
Omwille van het bijzondere karakter van deze uitvoeringen was in het programma
een speech door de directeur gepland en ruimte voor "speeches en toasten". Ze zullen gedacht hebben: "als men er veel van zegt blijft er weinig van over" of "mijn
buurman zal het woord wel nemen".
De heren Jan en Johannes Gorter werden beide vereerd met een medaille wegens
hun lidmaatschap sinds de oprichting.
Het "gedirigeerde" bal had wat beter geordend moeten zijn, "daar men anders met
alle hens tegelijk er op los danst, met een huid vol blauwe plekken en plat getrapte
tenen".
Voor de feestelijke jaarvergadering in december daarna werden ook de dames der
leden uitgenodigd, alsmede de dames toneelspeelsters en de regisseur, de heer P.
van der Goot. Na de afhandeling van het zakelijk gedeelte werd de avond pas feestelijk en gezellig met een twaalftal voordrachten door de leden. Een gezellig bal
besloot deze fijne avond!
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NIEUWE LEDEN
Als nieuwe leden worden aangenomen G. van Spanje, Talman en J. Postma.
Besloten wordt de zoons Klaas en Jou van de heer Ratsma als leerlingen aan te
nemen, respectievelijk voor piccolo en klarinet.
De heer T. Bakker bedankte als werkend lid maar, omdat hij nog nooit een repetitie
had bijgewoond "kunnen wij dit als een schitterend succes boeken".
Krien Visser blijft achteraf toch in Grouw (applaus)!
Na vertrek van ene heer Kaart en de heer Nieuwenhuis jr. werd er een oproep in de
krant gedaan. Dit leverde vijf sollicitanten op, te weten P.H. Roodbergen, R.
Roodbergen, D. v.d. Mei, W. Spoelstra en J. Schuurmans.
SPAANSCHE GRIEP GOOIT ROET IN HET ETEN
De rollen voor het geplande toneelstuk voor de komende uitvoeringen waren verdeeld, maar v66r het repeteren begon verspreidde zich de gevreesde ziekte, die men
de Spaansche Griep noemde. De overheid verbood daarop alle openbare bijeenkomsten, waardoor de uitvoeringen moesten worden uitgesteld en ook een maand lang
geen repetities werden gehouden.
Aan het einde van dit boekjaar is de situatie niet erg gunstig voor Apollo, doch "we
moeten gezamenlijk weer met nieuwe kracht aanvangen met de oude leden en de
leerlingen".
Een studie-vol 1918-1919 is de wens van secretaris Visser.
1918: JOH. V.D. SCHAAF WORDT ALS LID AANGENOMEN
Naast vele andere zaken wordt tijdens de jaarvergadering op 21 december 1918 de
heer Joh. v.d. Schaaf aangenomen als lid. Zijn naam zal men tientallen jaren lang in
de verslagen tegenkomen.
1919: MILDE STEMMING TEGENOVER 25-JARIGE FRIESCHE BOND
Op 4januari 1919 wordt een brief ontvangen van de "Friesche Bond" waarin het
komende 25-jarig bestaan der Bond wordt aangekondigd en Apollo wordt opgewekt
weer als lid toe te treden.
Hiertoe wordt besloten. Na diverse optredens bij hardrijderijen, St. Pieter-optocht,
concert op 't Groen (zeer verstoord door lawaaiige kinderen!) volgt op 25 mei 1919
muziek voor V.V.V. bij opening zeilseizoen en opening wandelweg langs het
Pikmeer!
CONCOURS IN PINGJUM
Daarna werd het hoog tijd voor repetities voor het concours in Pingjum. Omdat het
verplichte nummer "reeds bij de eerste repetitie geheel werd doorgelopen" werd het
niet "zwaar" bevonden, doch hier kan men wel te "licht" over denken, daar dit voor
de concurrent hetzelfde is! Na ieders mening konden wij beide nummers "goed
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brengen, zodat we gauw beslagen waren".
Op 27 juli 1919 werd de reis naar Pingjum aangevangen. 's Morgens 7 uur ging
men aan boord van de Wargaster boot (de goedkoopste, f. 40,—) voor de etappe
naar Sneek. Daarna per tram naar Witmarsum, en vandaar te voet naar Pingjum!,
aankomst "10 1/2 uur".
Na de opening door de voorzitter en het spelen van de ensemble-stukken (in die tijd
steeds gebruikelijk bij concoursen), volgde nog een optocht door het dorp, waaraan
alle corpsen deelnamen.
EIND GOED, AL GOED
Apollo was samen met Hollandia uit Boisward ingedeeld in de tweede afdeling
Harmonie. Beide corpsen hadden onvoldoende punten voor een eerste prijs.
Bolsward kreeg met 43 punten een tweede prijs, hoewel de finale ietwat rommelig
was (verslag der jury). Apollo kreeg met 38 punten een derde prijs; niet zo goed
dus. Tot grote voldoening stemde echter de laatste passage uit het verslag, namelijk
"eind goed, al goed is het toch wel aangenaam een correct mooi slot te horen".
Om tien uur 's avonds werd in Grouw weer aan wal gestapt!
Twee goed geslaagde uitvoeringen vonden plaats op 3 en 7 december 1919.
OP ZOEK NAAR NIEUWE BESCHERMHEER
Op de enkele weken later gehouden jaarvergadering werd wegens "het afsterven"
van beschermheer Rinia van Nauta gediscussieerd over het "nemen van een nieuwe"
Wegens zachte winter dit jaar geen hardrijderij, derhalve in begin van het jaar alleen
St. Pieter-optocht gehouden.
1920:120 NIEUWE KUNSTLIEVENDE LEDEN
Om de slechte financiële toestand van Apollo te verbeteren, hield men op 9 mei
1920 een actie voor nieuwe kunstlievende leden. Medewerking hierbij werd verleend door de dames Grietje Bergstra, Andrieske Gorter, Teatsche de Jong, Hieke
Boerke, Anna Wester en Tiete Boonstra. Het resultaat was 120! nieuwe leden.
25 JAAR DIRIGENT NIEUWENHUIS
Op 7 juli werd het 25-jarig dirigenten-jubileum van de heer Nieuwenhuis herdacht
op een feestelijke bijeenkomst in 's Lands Welvaren. Aanwezig waren hier alle werkende leden met dames, de Burgemeester de heer Anno Greebe, bestuursleden van
VVV met hunne dames, secretaris zeilvereniging Frisia en de heer H. Halbertsma.
Na vele toespraken werd de heer Niewenhuis geëerd met een herinnerings-medaille
en een nieuwe dirigeerstok met zilver beslag!
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Rondvaart plm. 1920
Op 15 augustus 1920 concours in St. Jacobiparochie, hier gehouden wegens 25-jarig
bestaan van muziekvereniging "Aurora".
NAAR ST. JACOBIPAROCHIE
De reis ging per Grouwster boot naar Leeuwarden en vandaar met de tram naar St.
Jacobiparochie; dit laatste was "een prachtige rit onder een heerlijke zomerzon,
welke met zijn gouden stralen de bouwakkers in een gouden gloed zette".
Voor de eerste maal twee muziektenten op het feestterrein zorgde voor enorme
winst. Veertien muziekcorpsen namen aan het concours deel. Na ensemble-spel en
optocht (beide niet zo "schitterend") behaalde "Apollo" Grouw en "Hollandia"
Bolsward in de tweede afdeling Harmonie beide een tweede prijs met respectievelijk 42 en 40 punten.
Na afloop gingen allen weer op naar de tram, maar de heren Jou en Klaas Ratsma
bleven achter "wegens verkregen engagement als balmuzikanten in een plaatselijk
café".
Bij aankomst met de boot in Grouw om ongeveer half elf, stond een grote menigte
ons op te wachten en "hieraan kon men dan ook merken dat de Grouwsters ons wel-
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MUZIEKCONCOURS
TFRIESCHB BOND VAN HARMONIE. EN FANFARECORPSEN

ZONDAG 16 JULI a.s. te GROUW - Aanvang 912 uur
500 deelnemers — Optocht Ensemble (1 uur).
Uit eigen GgW.mt,
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- Schitterend VUURWERK

gezind zijn".
Op 13 september vierde zeilvereniging "Frisia"
haar 60-jarig jubileum. Geschenk van Apollo een
medaille, te gebruiken als prijs voor een zeilwedstrijd èn "de gehele dag muziek voor de halve
prijs".
WATERVLIEGTUIG LANDT OP HET PIKMEER
Het landen van een watervliegtuig op het Pikmeer
alsmede een groot vuurwerk over de Grouw t.o.
"Oostergoo" waren twee geweldige evenementen;
tijdens het vuurwerk liet "Apollo" zijne tonen door
het avondluchtruim schallen".
In dit jaar 1920 werd in Grouw opgericht een vereniging voor Volksvermaken,genaamd F.F.F.,
"teneinde de kermis hier ter plaatse met volksspelen aan te vullen".
1920: DE LEDENLIJST
De ledenlijst eind 1920 zag er als volgt uit: A.
Jonker, J. Gorter, Joh. Gorter, K. Talman, K.
Ratsma, J. Ratsma, A. Visser, C. Visser, W.
Spoelstra, G. Bakker, Jan Sjoerdsma, Jan Boerke,
St. de Jong, J. Deelstra, H. Pietersma, B. Bouma,
S.B. Visser, E. v.d. Made, A. Bergstra, G. Bouma,
H. Nijdam, Jan Postma, M. Zijlstra, L. v.d. Stelt,
G. Wieringa, H. v.d. Schaaf, Joh. v.d. Schaaf, Alb.
Wester, vaandrig J. Stellingwerf, Bode J.
Sjoerdsma. Directeur de heer Joch. Nieuwenhuis.
1921: MET VRACHTAUTO NAAR ZUIDLAREN
In 1921 werden drie uitvoeringen gehouden; een

en ander zeer geslaagd.
Op 10 juli 1921 werd deelgenomen aan een concours in Zuid-Laren. De reis werd
gemaakt per open (vracht)auto van de heer Jans uit Heerenveen. Na een half uur
inladen werd 's morgens om 5.45 uur vertrokken en rolde "het stijfvol beladen
gevaarte" weg.
Bij een stop om plm. 8.00 uur in Bakkeveen werd de kastelein uit bed gebeld en
werd er iets gebruikt. Omdat in Haulerwijk een slechte wipbrug moest worden
gepasseerd en enkele planken werden stuk gereden, werd de terugweg langs een
andere route gepland.
Bij het concours werd een eerste prijs behaald. De terugtocht verliep niet vlekkeloos. Een warme motor vereiste een nieuwe riem die in Assen werd gemonteerd. In
dat uur kon men echter zeer genieten van een concert door een militaire kapel. Na
nog meer pech arriveerde men pas om plm. 4.00 uur 's morgens in Grouw!
ZONDER EERSTE PISTONBLAZER TOCH EERSTE PRIJS
Op 7 augustus opnieuw een concours van de Friesche Bond, dit keer in de
Prinsentuin in Leeuwarden. Ondanks afwezigheid van de eerste pistonblazer behaalde Apollo weer een eerste prijs. 's Avonds om 1.15 uur weer in Grouw terugkerend,
wachtte een grote menigte dorpsgenoten!
Een slechte financiële situatie deed het bestuur van Apollo een beroep doen op de
heer P. Halbertsma. Onder het genot van een "fijne" sigaar schonk deze het corps
f. 150,— met de woorden: "jimme moatte fansels al ns wer komme".
1922: 30-JARIG BESTAAN APOLLO
Naast vele optredens in 1922 noopten nodige reparaties aan instrumenten en aankoop van een aantal nieuwe, tot een lijst-collecte, die boven verwachting f. 590,43
opbracht.
Op 16 juli 1922 vond het Friesche Bondsconcours in Grouw plaats, wegens het 30jarig bestaan van "Apollo". 22 corpsen schreven in en Apollo behaalde (voor de
eerste maal in de eerste afdeling) een tweede prijs. De mooie dag werd besloten met
een schitterend vuurwerk.
Op 13 augustus opnieuw naar een concours, nu in Wolvega. In de marswedstrijd en
in de concourswedstrjd werd Apollo beide malen tweede.
Deelnemend aan de ere-wedstrijd voor corpsen met het hoogste aantal punten in
hun afdeling, behaalde Apollo een Ere-prijs.
Naast deze hoogtepunten uit 1922 werd nog bij zeer vele evenementen muziek
gemaakt.
1923: BOUW MUZIEKTENT
Op 12 maart 1923 waren alle leden met dames aanwezig bij de 25-jarige bruiloft
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van de familie Van Stralen, "waar het recht gezellig was en plezierig toeging".
Voor de reeds lang voorgenomen bouw van een muziektent waren nu de benodigde
gelden bijeen. Een aparte commissie had hier hard aan gewerkt en kon nu de bouw
aanbesteden. Het werk werd gegund aan de heer D.T. Hiemstra.
In mei, op Hemelvaartsdag, zou de nieuwe muziektent worden ingewijd, maar door
het slechte weer waren de "rood-reugeltsjes" die 's morgens reeds waren opgehangen "zowat omgekomen" en werd de inwijding uitgesteld.
Op 24 mei 's avonds werd onder leiding van de commissie-voorzitter de heer J.
Mulder de tent ingewijd en in gebruik genomen door zowel het corps als door het
gemengde zangkoor.
Op 30 juni en 1juli vierde Zeilvereniging "Oostergoo" haar 75-jarig bestaan. Twee
dagen, waarbij Apollo vanzelfsprekend niet gemist kon worden en dus ook weer
zeer nadrukkelijk aanwezig was.
Na diverse zeilwedstrijden, o.a. ook skûtsjesilen was er 's avonds ter afsluiting van
de feesten een groots vuurwerk op het Groot Eiland.

Harmoniecorps "Apollo" op bovenzaal Van Stralen, 1924.
Bovenste rij v.l.n.r.. Arend Bergstra, Leendert v.d, Stelt, Marten Zijlstra, Rintje
Bouma, Jan Jan Deelstra, Gerrit Okkema, Jan Sjoerdsma, Eelke v.d. Made.
Middelste rij: Joh. v.d. Schaaf, Sint de Jong, Kerst Talman, Joh. Gorter, Jan
Gorter, Age Jonker, Jan Stellingweif, Klaas de Haan, Jelle Sytema, Herre Nijdam,
Albert Wester, Hendrik v.d. Berg.
voorste rij: Jou Ratsma, Willem Spoeistra, Jan Boerke, Joch. Nieuwenhuis,
Albertus Visser, Krijn Visser, Jan Sjoerdsma, Jaap Jonkman.
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DIRECTEUR KWIJTGERAAKT IN GRONINGEN
Op 26 augustus 1923 nam Apollo deel aan het muziekconcours in Hoogezand. De
reis werd gemaakt met twee auto's met "tamelijke snelheid". Na een stop in Tolbert
verder naar Groningen, waar men de weg enigszins kwijt raakte. De directeur stapte
uit om de goede weg te vragen en te wijzen, maar kwam om bepaalde redenen niet
weer "aan boord" en ging te voet door Groningen verder.
Door dit extra oponthoud kwam men laat in Hoogezand aan. De optocht was reeds
van start gegaan, "wij plaatsten ons er maar vôdr". Apollo behaalde hier een derde
prijs.
OPNIEUW IN MOEILIJKHEDEN
Om zes uur werd de terugreis aangevangen en werd snel Groningen bereikt, waar
men opnieuw moeilijkheden met de juiste weg had en waardoor de directeur tenslotte per trein naar Leeuwarden reisde, en daar weer werd opgepikt. Na even bij
Sipke Castelein op verhaal te zijn gekomen werd de reis weer voortgezet en kwam
men plm. half twee 's nachts in Grouw aan.
In 1923 weer vele optredens, zoals hier zal blijken.
9 September optocht voor Zeilvereniging "Frisia".
10 September muziek gemaakt bij Volksspelen F.F.F. (Kermis).
16 September muziek gemaakt bij zeilwedstrijden modelscheepjes.
26 Septemberjaarvergadering bij H. van Stralen.
BEKKENS IN SLECHTE STAAT
Een van de veie onderwerpen betrof de slechte staat der bekkens van grote tromslager A. de Winkel.
Na het voorstel voor aanschaf van nieuwe exemplaren zei de heer Zijlstra, dat "hij
een bolhamer heeft" en hiermee wilde proberen "of hij ze ook beter kan maken".
Op het muziekprogramma van de drie gehouden uitvoeringen in december 1923
vindt men voor de eerste maal in het Apollo-bestaan een solist. De heer Jacob
Gorter, solist op fluit en piccolo met begeleiding van de heer Nieuwenhuis op piano,
oogst veel bijval!
1924: GEEN EINDE AAN GEJUICH EN FELICITATIES
In de winter werd drie maal muziek gemaakt bij hardrijderijen van IJsclub Grouw.
21 februari 1924 optocht voor het St. Pieter-feest. 1 Mei optocht voor de SDAP. In
juli optocht voor Zeilvereniging "Oostergoo".
Op 12 en 13 juli was er weer een concours van de Friesche Bond en wel in
Harlingen. Apollo nam ook deel en ging op zondag 13 juli per trein naar Harlingen.
Er werd een eerste prijs behaald in de eerste afdeling Harmonie plus een Ere-prijs
voor het hoogste aantal punten in deze afdeling.
Na de bekendmaking van deze prijzen "kwam er geen einde aan het gejuich en de
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felicitaties!" Na aankomst per trein in Grouw, werd nog een stop gemaakt in koffiehuis Breimer, waar de directeur een bloemenkrans werd omgehangen als blijk van
waardering voor "zijn groote ijver, nauwgezetheid en humaan optreden".
Op 11 augustus optocht gehouden voor de gymnastiekvereniging.
's Middags hebben tien man muziek gemaakt bij de oefeningen.
1925: GOED MET ELKAAR OPSCHIETEN
Het jaarverslag over 1924-1925 vermeldt als bestuur A. Bergstra, voorzitter, Alb.
Visser, secretaris en J.H. Gorter, penningmeester. Met zijn drieën regelen zij de
zaken. Als je goed met elkaar kunt opschieten, kun je zoiets jaren volhouden. Het
leven in Grouw is nog vrij rustig en de mensen zijn navenant. Je houdt je repetities,
je bent aanwezig bij de vaste evenementen en je organiseert de uitvoeringen.
Die uitvoeringen werden altijd gehouden in de "ljochtmoanne-tiid", de almanak
werd geraadpleegd om de data - er waren altijd drie uitvoeringen - vast te stellen.
De muzikanten bliezen hun nummers, daarna hadden velen een rol in het toneelstuk,
dat er steevast achteraan kwam. Er was dan ook een speciale toneelcommissie. Dat
hadden de drie bestuursleden dus gedelegeerd. Age Jonker was er lid van.

Concours Akkrum 1926,
Op de voorgrond "Apollo".
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VERKOPING VAN INSTRUMENTEN
Er waren in de loop der jaren enkele afgedankte instrumenten vergaard en op de
jaarvergadering werden deze aan de
meestbiedende verkocht: men deed er
toch niets meer mee. Enkele prijzen: Jan
Boerke kocht een althoorn voor f. 1, 10,
een piston ging na vier verhogingen voor
f. 5,25 naar Alb. Wester. Jan Deelstra
bood f. 3,— voor de C-fluit, maar Eelke
v.d. Made bood f. 4,50 en werd koopman.
Een bariton ging voor f. 2,50 naar Jan
Sjoerdsma, een bugel voor f. 5,— naar
baas Sipke (Visser). Jan Boerke kocht
ook nog een kleine trom voor f. 3,50 en
Grutte Hindrik werd voor f. 3,— eigenaar
van een lekke tuba.
Jan Boerke en Jan Sjoerdsma waren niet
te spreken over hun klarinetten, ze klonken vals en de Es-bas was zo lek, dat als
je er rook in blies dan kwam die via de

ventielen weer naar buiten.
Zo is bij ieder muziekkorps het instrumentarium een steeds naar voren komende
zorg en bij een harmoniekorps met zijn hout en koper telde dit vaak dubbel zwaar.
RUSTIGE TIJD VOOR LOONBLAZEN
De winter van 1924-1925 was ijsloos en de secretaris schrijft dan ook dat het wat
betreft het loonblazen, voor Apollo een rustige tijd was geweest
CONCOURS IN SNEEK
Op 1 juni 1925 wilde Sneek graag dat Apollo op hun concours kwam. Grouwster
Geert Bouma (erelid van Apollo) was daar bestuurslid. Apollo wilde aanvankelijk
niet, want Lyts Frisia jubileerde (Pinkstermaandag, 25-jarig bestaan) en daar moest
Apollo natuurlijk bij optreden.
WAAR IS HERRE NIJDAM?
Bouma trok ze toch over de drempel, op voorwaarde van Apollo, dat ze dan zeer
vroeg moesten optreden. Zo gezegd, zo gedaan. In drie ritten bracht Palstra de
muzikanten naar Sneek. Bij de laatste rit miste men Herre Nijdam, dus halverwege
weer terug naar Grouw en daar stond Herre op de hoek. Wie Herre Nijdam heeft
gekend kan zich voorstellen hoe de conversatie verliep, Herre zei dat hij op tijd was,
maar de bus was te vroeg vertrokken. Ik hoor ze al, Gerben Palstra en Herre
Nijdam! Maar desondanks behaalde Apollo een eerste prijs in de eerste afdeling
Harmonie (lauwertak).
Op het concours in Beetsterzwaag opnieuw een eerste prijs. Er deden daar 34 corpsen mee, Grouw was nummer 29.
Secretaris Visser noteerde in zijn notulen de volledige uitslag van het gehele concours, met naam en toenaam, aantal punten enz. Tegenwoordig knipt een secretaris
de uitslag uit de krant en plakt het in zijn notulenboek.
MUZIEKTENT TE KLEIN
De muziektent wordt te klein. Voorgesteld wordt aan VVV om aan de binnenkant
van de wanden banken te bevestigen. Dit is inderdaad ook gebeurd. Herre Nijdam
wordt in 1925 penningmeester. Rinze Epema en R. Sjoerdsma zijn klaar voor het
grote korps. Evert Tasma en Andr. de Winkel mogen klarinet-blazen leren.
WILLEM MUSICEERT LIEVER MET HARMKE
Jac. Jonkman is de man, die de presentielijst op de repetities bijhoudt. Op de jaarvergadering wordt het aantal absenties voorgelezen. Bijvoorbeeld 74 repetities
gehad, er waren er, die 40 keer misten! De secretaris kan dit slecht verwerken. Van
een zekere Willem schrijft hij, dat die zeker liever met Harmke musiceerde dan met
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zijn klarinet.
Gorter wordt dus penningmeester af, Nijdam volgt hem op. Gorter krijgt ten
afscheid - hij heeft 25 jaar lang het penningmeesterschap vervuld - een rookstel en
de voorzitter spreekt de wens uit, dat hij het maar in gezondheid mag gebruiken.
SPAANSE VLIEG, KANTJE BOORD
Als toneelstuk werd "De Spaanse Vlieg" gekozen. Er kwam wat bloot in voor en de
voorzitter zei: "t is op het kantje af", maar het werd een daverend succes.
1926: BERGSTRA SCHENKT VERZILVERDE DRAAGINSIGNES
In mei 1926 bestond Coopersburg in Akkrum 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan was
er een concours. Apollo kwam voor de eerste keer uit in de afdeling
Uitmuntendheid. De 28 muzikanten haalden met 50 punten een eerste prijs.
Secretaris Visser wil niet voor herbenoeming in aanmerking komen. Hij wordt erelid. K. de Haan volgt hem op, een prima opvolger. Voorzitter Bergstra schenkt aan
alle Apollo-leden een draaginsigne -verzilverd- ter gelegenheid van zijn 25-jarig
huwelijk. Ze blijven evenwel eigendom van de vereniging. Secretaris De Haan
schrijft: "Ik persoonlijk was ook zeer met het speldje ingenomen, doch had wel
gewild dat het een veertien dagen eerder was gekomen, omdat onze penningmeester
nog zo gehaaid geweest was om een week voor dien tijd mij nog zoo'n insigne voor
75 cent in de maag te smeren. Enfin, ik zal hem er wel eens voor krijgen."
BAL-CHAMPETRE
Apollo houdt twee keer een optocht bij het Grouwster zangersfeest. 's Morgens en
's middags, en 's avonds nog in twee groepen muziek bij het bal-champêtre.
De boottocht van Apollo - met de dames - is een succes. Blazen bij het hardzeilen
op de Veenhoop, in de bleek in Wartena en een optocht door Warga, waar het kermis was. 's Avonds om 9 uur weer vrolijk aan de kade.
1927: GRIEPGOLF EN MEER RUMOER
De uitvoeringen van januari 1927 komen wat in de knoei door een hevige griepgolf.
De laatste uitvoering, 16 januari, werd zelfs uitgesteld naar 13 februari (volle
maan!).
Er komt meer jeugd bij het korps, daardoor ook meer rumoer volgens de secretaris.
Voorzitter Bergstra treedt af wegens huiselijke omstandigheden. Hij wordt tot erelid
benoemd. Jan Deelstra volgt hem na veel aandrang uit het korps op.
35-JARIG BESTAAN
Op 18 november 1927 viert Apollo haar 35-jarig bestaan. Directeur is nog steeds
Jochum Nieuwenhuis, die nu ook f. 2,— per avond krijgt als er een extra repetitie
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moet worden gehouden.
Toneelvereniging "Thalia" speelt "Filmmaniakken", maar twee man raken ziek. Eén
wordt weer opgelapt, de ander komt uit Beetgumermolen, waar ze ook dit stuk spelen. Zo kan het feest-programma toch doorgaan.
Het is een vroege winter: op 18 december zorgen tien man voor muziek op de baan
bij de hardrijderij, 19 december weer en op 22 december zelfs twintig man.
Die winter houdt men een gezellige avond voor korpsleden en hun dames. Het notulenboek schrijft: "voordrachten, spietsen en muziek, zeer gezellig. De klok had zijn
meeste slagen al geslagen".
1928: EEN VERENIGING OM ZEEP HELPEN IS GEEN KUNST
Het concours in juni 1928 in Sint Anna Parochie - 37 corpsen - levert een tweede
prijs op. De stemming is beneden nul, de jeugd "vindt er niets meer aan", ze willen
bedanken en een enkeling doet het ook.
Voorzitter Jan Deelstra belegt een speciale vergadering. "Om een vereniging om
zeep te helpen is geen kunst, doch om het in stand te houden en te zien bloeien, dat
vereist kracht en tact. Moet er altijd een eerste prijs worden behaald?"
Hij krijgt de leden weer rustig en de trein weer op de rails.
LANGE STAAT VAN DIENST TEGEMOET
Als nieuwe leden worden ingeschreven Kees Wedman en Wieger Sjoerdsma.
Klinkende namen in het Apollo-leven, zij zullen een lange staat van dienst tegemoet
gaan. De voorzitter verwelkomt ze met de hoop dat ze trouwe leden zullen worden
en feliciteert hen met hun lidmaatschap.
Apollo luistert in deze strenge winter 1928-1929 diverse hardrijderijen op, vijf in
getal, de laatste op 10 maart bij het Theehuis.
Eelke v.d. Made en Louw Atema bedanken. Als het zo doorgaat liggen wij gauw op
de rug, volgens secretaris De Haan. Gelukkig komen ze na een tijd toch weer terug.
Herre Nijdam is 25 jaar lid en ontvangt een zilveren medaille als aandenken.
WAAR IS DE RUST IN DE VERENIGING?
De rust in de vereniging is nog niet geheel weergekeerd. Het bestuur belegt een
extra vergadering: "voorstellen van het bestuur worden zelden enthousiast ontvangen. Het geeft geen voldoening zo bestuurslid te zijn."
1929: DIRECTEUR NIEUWENHUIS BEDANKT
Directeur Nieuwenhuis bedankt. De vergadering loopt geheel uit de hand. Een nieuwe vergadering wordt gehouden. Age Jonker vindt, dat "een korps geen reden van
bestaan heeft nu de radio zoo'n grote omvang aanneemt".
Toch vindt de vergadering dat het korps moet blijven bestaan. Met de kermis wordt
nog gespeeld, "maar de verenigingen moeten er wel rekening mee houden dat het
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een volgende keer niet automatisch weer gebeurt".
BOUKE DE JONG NIEUWE DIRECTEUR
Er moet een nieuwe directeur komen. Er gaan stemmen op voor de heer Sperling,
die ook voor Akkrum staat. Het wordt echter Bouke de Jong, een stafmuzikant. Hij
geeft op 12 september een "proefdirectie", op 6 oktober heeft hij zijn eerste repetitie. Er zullen er zeer vele volgen!
111 DONATEURS-BEDANKJES
Op de jaarvergadering van oktober 1929 heeft de penningmeester Nijdam een saldo
van f. 503,81, een kapitaal in die dagen. Secretaris De Haan schrijft dan ook "er
gaat nogal wat om hoor".
De nieuwe dirigent is duurder, de contributies moeten omhoog en het donateursgeld
ook.
Ze worden vastgesteld op respectievelijk tien cent per week en f. 1,50 per jaar. Dat
levert 111 donateurs-bedankjes op, maar het bestuur krijgt ze er toch weer bij.
1930: DE TIJD IS ZOOVER HEEN
Op Hemelvaartsdag in mei 1930 speelt Apollo bij de gymnastiek-demonstratie
(turndag). Naar een concours in Menaldum gaat Apollo niet. Volgens dirigent De
Jong heeft Apollo daar géén kans. Een concert op It Grien gaat eind september nog
wel door, maar het is te koud. "De tijd is zoover heen dat het een treffer is om nog
een mooien avond te hebben", schrijft De Haan.
1931: GAT IN JE LONG BLAZEN
Het jaarverslag 1930-1931 vermeldt o.a.
Nog geen concours. Bouke de Jong wil eerst de kwaliteit van het korps verbeteren.
Rinze Epema wordt van tweede nu eerste pistonist. Evert Tasma wil liever tweede
klarinettist blijven. De bas van Wedman en de cor van G. Okkema gaan voor reparatie naar Ansingh.
Age Jonker vertelt op de jaarvergadering dat hij heeft gehoord dat er iemand zich
een gat in de long heeft geblazen. Als dat zo is, dan wil hij zich daartegen verzekeren. De netjes van de klarinetten moeten op glas worden bewaard, Epema heeft hier
wel reepjes glas voor.
Er wordt van Bouke de Jong een tuba en een trombone gekocht. Jelle Sytema haalt
een tweede prijs op het solistenconcours, vorig jaar had hij nog een eerste prijs.
Op 1 mei 1931 weer twee optochten gehouden. Eerste Pinksterdag een concert en
op 28 mei muziek ten gehore gebracht op de demonstratie van S.S.S.
LANG WERK MET HUIZUM
Op 7 augustus is er een concours in Olterterp. Apollo zou nog eens repeteren in
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Olterterp, maar dirigent De Jong had zo lang werk met Huizum dat de tijd ontbrak.
Met gemengde gevoelens toch maar op het podium. Maar Bouke de Jong had zijn
Grouwsters op peil, met 54 punten op één na (Marssum) het hoogste aantal punten.
's Maandags daarop een optocht door Grouw, ontvangst en ere-wijn bij de
Burgemeester.
WAT SILLE WY HIM HJOED REITSJE
Een reisje met twee bussen naar Appelscha. Er was ook een warme maaltijd aan
verbonden en het credo van de Grouwsters was "wat sille wy him hjoed reitsje". Het
kwam ook zo, zelfs de mosterd en peper raakte op door het over de pudding te
strooien. Met Grouwster merke één en al regen.

Harmoniecorps "Apollo" op het Groen, 14 mei 1933.
Bovenste rij v.l.n.r.: Albert Wester, Eelke v.d. Made, Piet Sjoerdsma, Jan
Stellingwerf, Bouke v.d. Made, Broer Stellingwerf, Kees Wedman.
Rij daarvoor: Doene v.d. Ploeg, Joh, Okkema, Jan Jan Deelstra, Marten Zijlstra,
Rintje B. Bouma, Bouke Visser, A. Brand, Harm Okkema, Gerrit Okkema.
Rij daarvoor: Hendrik v.d. Berg, Janus Adema, Rinze Epema, Age Jonker, Klaas de
Haan, Herre Nijdam, Arend Bergstra, Meint Adema, Jan v.d. Wijk, Jaap Pijlman,
Johannes v.d. Schaaf.
Voorste rij: Jaap Jonkman, Krijn Visser, Joh. Gorter, Bouke de Jong (directeur),
Tjetje Adema, Jan Deelstra, Jou Ratsma, Jan v.d. Made.
Op de foto ontbreken de volgende leden: Jelle Sytema, Hielke Elzinga en Evert
Tasma.
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1932: HERRE NIJDAM ERELID
Jaarvergadering 22 oktober 1932 staat in het teken van rouw. Rouw omdat Herre
Nijdam en zijn vrouw hun zoon Sipke door een ongeval hebben verloren. Nijdam
bedankt als penningmeester, K. Visser neemt de functie over. Het 40-jarig jubileum
zal niet feestelijk worden gevierd. A. Bergstra bedankt als werkend lid, Alb. Wester
neemt diens bas over. De tijden worden slechter, voorgesteld wordt om de werkloze
leden in de contributie iets tegemoet te komen. Herre Nijdam wordt erelid.
NIEUWENHUIS IN HET ZONNETJE
Op een speciale bijeenkomst wordt directeur Nieuwenhuis in het zonnetje gezet.
Zijn bedanken destijds had de relatie enigszins verstoord, maar dit werd nu weer
recht gezet. Apollo had veel aan Nieuwenhuis te danken. Ook de burgemeester
sprak woorden van lof.
Het Gemengd Koor biedt "De Barbier van Sevilla" aan, hospes Van Stralen schenkt
Apollo "Ballet Sylvia". Albert Wester en P. Sjoerdsma schenken respectievelijk een
wals en een mars.
UITBREIDING BESTUUR?
Secretaris De Haan vertrekt metterwoon naar Leeuwarden. Hij krijgt een medaille
als aandenken. Age Jonker neemt het secretariaat over. Als R. Bouma vindt dat het
bestuur wel met twee man kan worden uitgebreid is de reactie van Jonker, dat hij
dan zijn functie onmiddellijk weer neerlegt.
Op 2 juli is er een concours in Oosterwolde, maar in verband met Oostergoo-zeilwedstrijden kan Apollo niet naar het concours, want muziek maken bij "Oostergoo"
brengt geld op voor de vereniging.
APOLLO SIERAAD VAN HET DORP
Hospes van Stralen is 40 jaar getrouwd, Apollo brengt het paar een aubade. Joh.
Gorter, lid sinds de oprichting, krijgt als aandenken aan het 40-jarig jubileum een
ingelijste foto van het korps. De overige korpsleden kunnen er ook een foto van
bestellen, groot formaat f. 2,—, kabinet (op karton geplakt) ansichtmodel f. 1,—,
niet op karton f. 0,45.
Gorter bedankt Apollo en dat het korps nog lang een sieraad van het dorp mag blijven.
1933: STATIONSWEG HOORT APOLLO OOK
In juni 1933 overlijdt baas Sipke (Boukes) Visser, in zijn tijd een toegewijd korpslid.
Op 23 juni wordt het eerste concert gegeven in de nieuwe muziektent. Veel volk,
maar de jeugd erg rumoerig.
Een groepje van twaalf man maakt muziek op de stoomboot bij het "Oostergoo-zei34

len". Wat Jan Deelstra daarbij verdient schenkt hij aan Apollo in de vorm van de
mars "Per Aspera ad Astra".
Apollo geeft ook muziek bij de SDAP-bijeenkomst in Irnsum. Ze gaan er als korps
lopend heen, hoort de Stationsweg het korps ook weer eens. Op de terugweg gaat er
door de muziek en grote tromslagen een paard bij boer Castelein "op de kletter".
Op een zomeravond-concert zijn er enkele zomergasten, die het korps trakteren op
bier en "kogelfiesjes".
In Akkrum is er op 3 september nog een concours. Apollo haalt met 114 punten in
de afdeling Uitmuntendheid een dikke eerste prijs.
Als leerling op de derde trombone wordt Klaas L. de Jong aangenomen. Wieger
Sjoerdsma zal voortaan de hoge tuba bespelen.
BAZAAR TEN BEHOEVE VAN BAS
Op de jaarvergadering in oktober 1933 wordt het tarief van een optocht door het
dorp verhoogd van f. 5,— naar f. 7,50. Voortaan wordt er niet meer op zondagmorgen gerepeteerd, maar gaat men naar de vrijdagavond. Ruurd de Vries (Lytse
Ruerd) wordt als lid aangenomen.
De Helicon Bes-bas van Kees Wedman is niet goed, er moest eigenlijk een nieuwe
komen. Dan wordt besloten een bazaar te organiseren en dat wordt door veler medewerking een succes. Er blijft f. 504,— van over. Er wordt een nieuwe bas van
gekocht en Grutte Hindrik krijgt een paar nieuwe bekkens.
Joh. v.d. Schaaf vindt, dat het vaandel te zwaar wordt door de vele medailles, die er
aan het doek hangen. Kees Wedman maakt dan een mooie koperen ring met gaatjes,
die boven op de knop van het vaandel past. Het doek hangt nu niet meer zo door,
maar het is door weer en wind wat verfomfaaid. Meintje Okkema-Zeldenrust maakt
geheel in haar eentje een nieuw vaandel.
1934: SLECHT GEBIT
Op 1 maart 1934 wordt burgemeester Poppinga met muziek ingehaald als burgemeester van Idaarderadeel.
Er doen een zestal Apollo-leden mee aan het solistenconcours in Leeuwarden. Jan
v.d. Made haalt een eerste prijs in de eerste afdeling, Jelle Sytema een eerste in de
afdeling Uitmuntendheid. Het klarinet-kwartet haalt in de eerste afdeling een tweede prijs (J. Pijlman, Meint Adema, J. v.d. Wijk en mej. Tj. Adema).
R. Bouma bedankt wegens slecht gebit, G. Okkema wegens slechte gezondheid.
BIJ DE POOT GENOMEN?
De beide tuba's zijn niet zo goed meer. Ansingh Zwolle zal ze in orde maken, maar
zegt dan, dat ze niet meer te repareren zijn (hij verkocht ook liever een paar nieuwe
tuba's!). Hij stuurt drie nieuwe tuba's op proef. Directeur Bouke de Jong is woedend (zeker geen commissie?) en raadt aankoop af, de tuba's zijn niet goed genoeg.
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Ze gaan weer naar Zwolle terug. Intussen repareert concurrent De Leeuw de oude
tuba's en ze zijn weer prima. Het bespaart Apollo ook nog veel geld. De Jong krijgt
nu voortaan f. 6,75 per avond, zonder reiskosten en zonder "vertering".
MELKBROOD, EEN MARS
Directeur Terpstra van de Zuivelfabriek in Grouw schenkt Apollo de mars
"Melkbrood". Dit is de eerste sponsor-actie van Apollo. De bedoeling is dat de
mensen meer melkbrood zullen eten in plaats van waterbrood. Het wordt geen daverend succes, de mars heeft weinig kwaliteit.
DE TIDEN WURDE MINDER
De crisisjaren breken aan, de "tiden wurde minder". Van Stralen merkt het ook bij
de uitvoeringen: er wordt minder "verteerd". En omdat de repetitie van zondagmorgen naar de vrijdagavond is verplaatst, moet Apollo per jaar f. 25,— méér betalen
voor de repetities op de bovenzaal.
Als secretaris is in de plaats van Age Jonker benoemd Bouke v.d. Made.
DROECHRAKKEN
Over de muziektent is altijd nogal wat te doen. De vrouwen zetten er bij regenachtig
weer hun "droechrakken" in, de jeugd zit er geregeld in en bevuilt de tent. Het
bestuur krijgt opdracht er met het schoolhoofd en met de nieuw benoemde politieagent over te praten.
LID WORDEN IS EEN EER
Klaas L. de Jong en Janke Palstra worden officieel tot lid van Apollo benoemd. Zo
ging dat in die tijden, je was een tijdlang leerling en als je dan voldoende presteerde,
werd je als lid "aangenomen" en dat moest als een eer worden beschouwd.
VERMAKELIJKHEIDSBELASTING
De gemeente heeft ook financiële noden. Op de entree-prijzen voor de uitvoeringen
wordt 15 % vermakelijkheidsbelasting geheven. In de pauze van de uitvoeringen
wordt er daarom een verloting gehouden, de prijzen worden door de bakkers
Pijlman en Bouma beschikbaar gesteld (taarten), een bloemenvaas van Ratsma enz.
1935: NIEUWE SAXEN
Op 15 maart 1935 komt D. v.d. Bijl bij Apollo als saxofonist. Hans Witteveen

wordt bassist. Van der Bijl krijgt een nieuwe sopraan-sax!
Op het solistenconcours in 1935 behaalt het Apollo koperkwartet, bestaande uit
Rinze Epema (cornet), Joh. Okkema (bugel), Wieger Sjoerdsma (tenor) en Bouke
v.d. Made (tuba) een tweede prijs in de afdeling Uitmuntendheid. Jelle Sytema met
alt-sax een eerste prijs.
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ACTE DE PRESENCE BIJ
Apollo treedt op Paasmaandag op bij een bezoek van veertig Engelsen aan Grouw,
verder op 1 mei voor de SDAP, op de Landdag van Volksonderwijs, verder bij het
25-jarig huwelijksfeest van voorzitter Jan Deelstra. Ook geven zij acte de présence
bij de zeilwedstrijden, de jubilea, het skûtsjesilen en de kermis.
Op het concours in St. Jacobiparochie behaalt Apollo in de Ere-afdeling een eerste
prijs met een lauwerkrans voor op één na het hoogste aantal punten van het concours.
1936: WEINIG VERSCHIL MET VOORGAANDE JAREN
Het jaar 1936 verschilt weinig van de voorgaande jaren. Bij de vaste gelegenheden
treedt Apollo op. Wel vindt er dit jaar een oriënterend gesprek plaats tussen de
"Friese Bond", Apollo en V.V.V. over een in 1937 in Grouw te houden muziekconcours.
1937: HUWELIJK PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD
Het jaar 1937 is nog maar net begonnen of Apollo maakt op 7januari 's morgens
om 11 uur een optocht door het dorp ter gelegenheid van het huwelijk van prinses
Juliana en prins Bernhard. 's Avonds nogmaals een optocht, nu met fakkels. Er
waren wel leden, die zeiden "moat dit no sa mâl" maar het bestuur zei "wy kinne
hjir net foar wei, de boargemaster hat it ds frege".
CONCOURS FRIESE BOND IN GROUW
Op zondag 11 juli (1937) wordt dan het concours van de Friese Bond in Grouw
gehouden. Het weer is redelijk. Er nemen 36 corpsen aan deel. Pas om vijf uur is de
beurt aan Grouw. Ze behalen een eerste prijs in de Ere-afdeling, wat hun de medaille, aangeboden door Jochum Nieuwenhuis, oplevert. De lauwerkrans, die door de
Burgemeester van Idaarderadeel is aangeboden, gaat naar Boisward. Er waren in
totaal 26 eretekens aan de commissie aangeboden. De regelings-commissie bestond
uit de heren P. v.d. Bosch, S. Kaastra, gemeente-architect Tanja, gemeente-ontvanger F.J. Bakker en Apollo-secretaris B.E. v.d, Made.
Het korps van Marssum verzorgt 's avonds nog het gala-concert, er is vuurwerk en
na afloop gaat Apollo nog eens in optocht door het dorp en volgens de verslagen
"slingert het hele dorp er zowat achteraan".
LESGEVEN AAN JONGELUI VOOR F. 1,50 PER UUR
Voor leerlingen vindt directeur De Jong in Leeuwarden een zekere Van der Zee, die
op zaterdagmiddag voor f. 1,50 per uur les geeft aan de jongelui. Nieuwe leerlingen
zijn Sjouke v.d. Wijk, Hotze Wedman, W. Deelstra, Ernst Alb. Wester en Otto v.d.
Pal. De leerlingen Ernst R. Wester, Trijntje Palstra en Jan v.d. Schaaf geven hun
pogingen op.
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GROUW
ZONDAG 11 JULI 1937

CONCOURS
Friesche Bond van Harmonie. en Faniarecorpeen
36 deelnemende ooseo - Pim. 000 muzikanten.

RONDHARTEN vanaf

hot Feeserroin.
Avenf eest - Eereconce - Vuurwerk Dal.
Voor Programma cie Feeetgide.
ENTREE: Dagkaantec 50 cent,
kinderen tot en met 15 jaar 25 tent.
Na afloop oon000re: Avondkaarten 30 ci.; kinderen15
ting inbegrepen.

Grouw. Het concours van de Frieeche
Bond van Harmonie- en Fantarecorpsen, dat
dit jaar in ons dorp werd gehouden, teelt
liet, wat betreft bel weer, niet bijzonder
getroffen. Gedurende het eerste gedeelte
morgens dreigde het wel af en toe, doch
het bleef droog, naar 's middags werden de
zeer talrijke toeschouwers veraclieideoe malen
naar een schuilplaats gedreven, doordat
Pluvino enige ,,stouwers" naar beneden zond.
Wegens de zeer grote deelname, - niet
minder dan 36 corpsen namen aan liet concours deel - werd er reeds Vroeg begonnen.
Enen over acht opende de voorzitter valt
het hoofdbestuur, de beer R. Ti. Timmer van
St.Annaparochie, het concours met eelt woord
van welkom aan den ere-voorzitter, den lieer
J. Poppinga, burgemeester van tdaarderaderl,
en aan allen, die hadden meegewerkt 051
deze dag te organiseren, es verder aan de
jury, waarin als nieuweling was geboren de
heer J. R. van der Glas, ooit. kapelmneester
te Amersfoort. Tevens sprak hij de hooi)
uit, dat de jny, waarin verder zitting hadden
deieren T. Engelaina von Zutphen en K. F1.
Korkhoff van Haarlem, beide musici, haar
taak met de meest mogelijke onpartijdigheid
zou vervullen.
Hierna werd aangevangen toet het ochtendprogramma, dat Vrij vlot werd afgewerkt.
Slpchts twee corpsen, til. tot Balk en Elolou,
waren absent gebleven. Over het geheel
ontliepen de prestaties elkaar niet veel, slechts
enkele corpsen blonken mdl; we denken dan
aan 0Apollo", Makhuni, dat in de vierde mi
0 Concordia", Oldeboorn, 00f. Kweekt Kunst"
en Enphonla", Ooalerwolde, die in de eerufe
afdeling een Stek stak tioven de mtddelinOnt
uitkwamen.
Begrijpelijkerwijze bood de grote optocht,
waaraan nagenoeg alle corpsen deelnamen,
een prachtig gezicht en natuurlijk ontbrak
het hierbij niet aan belangstelling van liet
publiek. Ook de kleine tamboers van Klein
maar Dapper" van Leeuwarden trokken de
aandacht.
Om 2 nar 'S middags had de officiële
opening plaats door den heer J. N. Mulder,
die als voorzitter van V.V.V. (op wier initiatief
het concours hier werd gehouden) de deelnemende corpsen en de aanwezigen welkom
heette. Spr. meende, dat er in de veertien
jaar, welke einde het vorige concours alhier
verliepen, vooral van dameszijde veel belangstelling was ontstaan en dat dit tiet
beste beloond zou kunnen worden door eelt
dames-jurylid.
Hierna nam het woord de ere-voorzitter.
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1 lartu ot) ie, eerste afd elitig: Ex cel sior, Uractiten, 2e prijs, 136 punten.
Hartnonje,afdelitigUitniutttendtteid: Stedelijk Muziekcorps, Bolsward, 2e prijs, 137
punten.
Fanfare, afdeling Uitmuntendheid: Crescendo, Oude Bildtzijl, 2e prijs, 134 punten
De Kriiclt, Warga, Ie prijs, 152 punten
Potypitonja, Rottevalle, 2e prijs, 037 punten;
Oefening kweekt kunst, Kjmswerd, 2e prijs,
130 punten ; Studio, Stiens, 2e prijs, 127
punten ; Harmonie, Ternaard, 2e prijs, 134
punten ; Harmonie, Beetgum, 2e prijs, 142
punten.
Fanfare, ere-afdeeling: Apollo, l3ergutii,
2e prijs, 141 punten ; Klimop, Berliktim, le
prijs, 050 punten; Aurora, St. Jacohiparocitie,
Ie prijs, 160 punten; Crescendo, Holwerd,
Ie prijs, 167 punten (met lof van de jury);
Voormalig Stedelijk Muziekcorps, Harlingen,
le prijs, 159 plinten.
Harmonie, ere-afdeling: Apollo, Grouw,
le prijs, 059 punten.
Sitperloriteits-afdeling: Ons Genoegen,
Marssu m, le prijs 1571 12 ptititett ; t lartiil)llie,
Akkrttttt, le prijs, 150 punten.
De grote zilveren krans, aangeboden door
den lieer C. N. v. d. Rijdt te Leeuwarden
voor het hoogst aantal punten is beltaaltl
door Crescendo, Holwerd.
Zilveren krans, aangeboden door den heer
J. II. Poppinga, bestemd voor liet corps, (lat
in afd . Harmonie voor ,,zjtiverheid" het hoogst
aantal punten behaalt, is na loting tussen
Bolsward en Grouw (elk 23 punten) door
Bolsward gewonnen.
De zilveren krans, aangeboden door de
voetbalclub O.A.V.C. voor het corps met op
één na de meeste punten, is behaald door
,,Aurora", St. Jacobiparochie, niet 161 punten.
Voor de zilveren krans, aangeboden door
ll.C. Apollo, Grouw, voor de afd. Fanfare,
die voor zuiverheid" het hoogst aantal
punten behaalt, waren vier corpsen, nl.
Makkum, St. Jacobiparochie, Holwerd en
Harlingen. St. Jacobiparocltie ging niet deze
krans strijken.
Zilveren medaille, aangeboden door deti
heer jmn. Nieuwenhuis, was beatettid voor
,opvatting". Hiervoor waren twee corpsen
til. Grouw en Holwerd met 28 punten. Grouw
krijgt deze medaille, terwijl Holwerd er ook
nog een krijgt.
Zilveren medaille, aangeboden door A.
Visser, voor de verstwegkotnende vereniging.
Nasser Grou, Nes (W.D.) krijgt de medaille.
Zilveren medaille, aangeboden doordonatettr
valt Apollo, bestemd voor het kleinste corps
tot 20 leden niet hoogste aantal punten, is
gewonnen door Concordia, Oldeboorn met
358 punten, 20 leden.
Verder zijn er nog 19 medailles beschikbaar gesteld.

JUBILEUM MET VOORAL VEEL TAARTEN
Het 45-jarig bestaan wordt op 14 november in een gezellige avond met de dames en
verloofden gevierd, "met veel voordrachten en veel taarten".
1938: EERSTE PRIJS IN OPEINDE
In 1938 neemt Apollo deel aan het concours in Opeinde. Een eerste prijs in de ereafdeling Harmonie met 154 punten is het resultaat. "Ons Genoegen" uit
Leeuwarden was hier de hoogste met 164 punten.
Ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina wordt
in samenwerking met het Grouwster Koor een concert gegeven.
APOLLO: GOEDE NAAM IN MUZIEKKRINGEN
Apollo had in die tijd in muziekkringen een goede naam. Er komen uit diverse
plaatsen verzoeken aan concoursen deel te nemen, o.a. Gorredijk, Soest en Hoorn,
maar Apollo kan niet op al die verzoeken ingaan. Ook Sneek wil wel weer eens een
concours organiseren, maar het bestuurslid G. Bouma (afkomstig van Grouw),
wilde er niet met de Burgemeester (van Sneek) over praten "omdat het zo'n rare
kerel is". Het gaat dan ook niet door in Sneek.
1939: LEERLINGEN VOORTAAN ZELF KOSTEN DRAGEN
In 1939 is de financiële positie van Apollo slecht. Opleiding van leerlingen kost te
veel. Besloten wordt de leerlingen voortaan die kosten zelf te laten betalen. Om de
kas wat te vullen wordt een optocht met straatcollecte georganiseerd, die f. 137,54
oplevert.
NA 50 DAGEN KOMT DE 51 STE DAG
Het Bondsconcours wordt op 11 juni 1939 gehouden in de Prinsentuin in
Leeuwarden. Het was, volgens de notulenboeken, 50 dagen mooi weer geweest, en
nu, op de 51ste dag, was het slecht, veel regen. Het afstemmen geschiedt in De
Groene Weide onder leiding van Jelle Sytema. Met 163 punten behaalt Apollo een
eerste prijs met lof en daarmee het hoogste aantal punten van het concours. Alle drie
juryleden geven een 10 voor de "opvatting", geweldig! Met 3 lauwerkransen, een
nieuw "groot" muzieknummer en een verguld zilveren legpenning wordt de reis
naar Grouw aangevangen. Op het station in Leeuwarden wordt een feestmars ten
gehore gebracht, een "hels lawaai onder de overkapping". Apollo had "Ons
Genoegen" Leeuwarden de bef afgestoken. "Dat smoarge Grou net?", schrijft de
secretaris.
Vanaf het NS-station Grouw wordt in optocht de intocht der gladiatoren gevierd.
Grouw is zowat te klein.
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MOBILISATIE
September 1939. Mobilisatie! Enkele leden moeten onder de wapenen. Maar er melden zich al weer nieuwe muzikanten. Sije Halma, Lykle Belt, Joh. de Boer, Jan
Terpstra. Jan Deelstra is niet herkiesbaar als voorzitter, hij wordt opgevolgd door
Wieger Sjoerdsma. Joh. v.d. Schaaf en D. v.d. Bijl brengen het bestuur van drie op
vijf man. Vaandeldrager Jan Stellingwerf wordt na plm. veertig jaar het vaandeldragen te zwaar. Tjerk Postma neemt het van hem over.
1940: OORLOG BREEKT UIT
In mei 1940 breekt de oorlog uit. Alle activiteiten worden afgelast. Na de "overgave" komen de leden Jan Deelstra Jr., Harm Okkema, Jan Gorter en Doene v.d. Ploeg
weer in Grouw terug. Die zomer wordt met de Grouwster Koren een avondconcert
gegeven. Overige activiteiten zijn er niet, geen zeilwedstrijden, geen concours, geen
kermis.
DAN MAAR EEN PAAR DEUKEN MEER
De bas van Hans Witteveen ziet er slecht uit, oorzaak "te klein behuisd", de bas
krijgt nogal eens een opdonder. Hans wil wel een kleiner instrument. Dat verzoek
kan niet worden ingewilligd, omdat er niemand geschikter is voor de bas van Hans.
Dan maar een paar deuken meer.
SPIJBELEN BETEKENT SCHRAPPEN
De motivatie onder de leden is niet zo groot. Jelle Sytema wil streng optreden. Wie
een paar keer spijbelt moet maar als lid geschrapt worden. Volgens directeur De
Jong is het bij zijn corpsen in Huizum en St. Jacob ook zo. Er zal worden "gepraat",
want zo kan het niet doorgaan.
SPERTIJD SPLITST TONEEL VAN DE MUZIEK
Eind 1940 treedt B.v.d. Made af als secretaris. Jan Deelstra jr. neemt de taak over.
Directeur De Jong blijft, als het slecht weer is of bij "donkere" maan, de nacht in
Grouw doorbrengen, dan eens bij de één, dan weer bij een ander.
Door de spertijd van 11 uur kan er geen muziekuitvoering plus toneel op één avond
worden gegeven. Het wordt alleen een toneelavond, de muziek wordt op een zondagmiddag ten gehore gebracht.
1941: OMFLOERST VAANDEL
In 1941 worden weer enkele serenades gebracht, o.a. bij Joh. Gorter, Simke
Molenaar (50 jaar getrouwd) en bij Halbertsma (50 jaar Halbertsma Fabrieken). Op
18 juni 1941 overlijdt fluitist Jan v.d. Made (31 jaar). Met omfloerst vaandel neemt
Apollo afscheid. Een foto in het notulenboek houdt de herinnering aan deze nog
jonge muzikant levend.
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Optocht Jong Frisia 'Skipkesilen"

EEN SIGAAR KAN ER NOG AF
Op de jaarvergadering van 11 oktober 1941 wordt nog op een sigaar getrakteerd.
Siebren Postma wordt als lid aangenomen "Je bent nu het jongste lid, laten wij
hopen, datje ook eens het oudste lid wordt".
Er wordt vooruit gedacht naar 1942, het 50-jarig bestaan van Apollo. Hoe zullen wij
dat aankleden? Een concours kan/mag niet worden gehouden. Besloten wordt een
zgn. muziekweek in Grouw te houden, met medewerking van het korps uit Akkrum
en de Grouwster Koren.
1942: AANSLUITING KULTUURKAMER!?
Maar 1942 begint met een buitengewone bijeenkomst. Wat is het geval? Apollo
moet zich aansluiten bij de kultuurkamer, anders mogen er geen repetities meer
worden gehouden. Voorzitter Wieger Sjoerdsma en drie bestuursleden voelen hier
niets voor en treden af. Er wordt een tijdelijk bestuur ingesteld, Joh. v.d. Schaaf,
Kl.L. de Jong en F. v.d. Berg. In een tweede bijeenkomst treden er nog enkele leden
op politieke gronden terug.
Op een zaalconcert licht Bondsbestuurder, meester Schilstra uit Weidum, de gang
van zaken bij de kultuurkamer toe: "by it hiele Fryske Bûn wie net in korps, dat de
hoarnen sa yn 'e wâl stutsen hie as Grou".
Na een concert in Grouw en Akkrum te hebben gegeven gaat Apollo in zaal Van
Stralen afscheid nemen van Hans Witteveen, Sjouke v.d, Wijk en Jan v.d. Berg, die
allen naar Dessau moeten vertrekken in het kader van de Arbeitseinsatz.
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APOLLO, 50 JAAR JONG, UITGEDUND
Een uitgedund Apollo gaat verder. Jelle Sytema wordt secretaris. Het 50-jarig jubileum wordt "gevierd" in een gezellig samenzijn met de partners. De avond wordt
gevuld met voordrachten en schetsjes. Wegens 50 jaar trouwe dienst/donateur worden als ere-leden benoemd Simke Molenaar, Binnert Bouma, Pieter Ratsma, Anne
Epema, Teake Haites en Sj.H. de Jong.
WERKENDE LEDEN
De werkende leden van dat moment waren:
Ernst Wester
es klarinet
J. Ratsma
solo klarinet
D. v.d. Ploeg
solo klarinet
Br. Stellingwerf
Ie klarinet
M. Adema
le klarinet
Kl. Wapstra
2e klarinet
Ie alt
Joh, Okkema
W. v.d. Schaaf
2e alt
Siebr. Postma
Ie cor
J. v.d. Veen-Palstra
tenor-sax
J. Sytema
alt-sax
A. Jonker
tenor
R. de Vries
es bas
Kl. Westra
2e trombone
K.L.de Jong
le trombone
J. Terpstra
le piston
R. Epema
2e piston
Joh. v.d. Schaaf
kleine trom
H. v.d. Berg
grote trom
Tj. Postma
vaandrig
B. de Jong
directeur
LEGPENNING
Jou Ratsma is in december 1942 25 jaar lid en ontvangt een legpenning. Janke v.d.
Veen-Paistra bedankt eind 1942 als lid, wordt in juli 1943 moeder. Meint Adema
schenkt Apollo een mars wegens promotie tot vader. Joh. v.d. Schaaf ontvangt
eveneens een legpenning wegens 25-jarig lidmaatschap.
1944: NARIGHEID, SURROGAAT-KOFFIE EN PANNEKOEKEN
Ondanks de narigheid van bezetting en oorlog gaat men in augustus 1944 een dag
het water op in een grote praam, totaal 33 personen. Bij vertrek en bij aankomst
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mocht er niet worden gespeeld, zodra was men op het meer of daar klonken de eerste marsen. Er werd surrogaat-koffie gedronken en er waren genoeg pannekoeken.
In november 1944 overlijdt Jochum Nieuwenhuis. Apollo heeft veel aan deze unieke dorpsman te danken.
1945: BEVRIJDING
Ook in Grouw komt de bevrijding. Er is een zgn. feestcommissie onder leiding van
Ds. Ysbrandy. Er wordt contact opgenomen met de "uitgetreden" muzikanten, in
totaal komen er weer 16 leden terug en met 40 man gaat Apollo verder. Bij de
optochten is het "swart fan de minsken".
CONCOURS IN PINOJUM
Er wordt meteen deelgenomen aan het concours in Pingjum, 23 juni. De corpsen
van de heer De Jong doen het uitstekend. Driemaal een eerste prijs, Akkrum met 52
punten, St. Jacobiparochie met 51 en Grouw met 50 punten.
Directeur De Jong krijgt f. 1,50 per avond méér.
Serenades en optochten werden gehouden voor S.S.S. (40 jaar), Oeble Bruinsma (50
jaar bij Halbertsma), Alb. Wester (25 jaar getrouwd), P. Ratsma (50 jaar getrouwd),
zeilvereniging Oostergoo, GWS en Frisia, Het Groene Kruis, F.F.F., Jetze en Gees
(50 jaar getrouwd), de Zuivelfabriek (50 jaar). Eind 1945 zijn er 38 werkende leden.
OEM-TA-TA
Niet ieder korpslid is altijd even gemotiveerd, er wordt ook wel "gespijbeld" en
thuis flink oefenen doet ook niet iedereen. Het bestuur stelt een boete-regeling voor
van een kwartje per avond, maar dit voorstel wordt afgestemd. Op de oproep van
het bestuur om thuis meer te oefenen om daarmee ook een betere "toon" te krijgen,
merkt Joh. Okkema op, dat dat met zijn instrument (tweede alt) van oem-ta-ta weinig nut heeft.
Jan Deelstra sr. krijgt ontheffing om in een optocht mee te lopen, zijn tuba wordt
hem wat te zwaar en de straten zijn niet overal even vlak.
1946, 1947
Op 19 november 1946 overlijdt op 58-jarige leeftijd korpslid Age Jonker. Apollo
neemt op gepaste wijze afscheid van deze trouwe muzikant, het omfloerste vaandel
neigt driemaal bij het graf. In het notulenboek wordt er een bladzijde - met foto aan gewijd.
Over zo'n jaar gerekend verschilt het ene jaar niet veel van het andere. Bij praktisch
alle 50-jarige huwelijksfeesten en andere jubilea ontbreekt het korps niet en brengt
een serenade. In de zomer wordt in de muziektent gemusiceerd als het weer het toelaat, er worden optochten gehouden voor de zeilverenigingen en alle verdere evenementen tussen St. Pieter en de kermis. In de winter zijn er dan de uitvoeringen, met
eigen of ingehuurde toneelploeg
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Repetitie bovenzaal Van Stralen plm. 1948

NIEUWE LUIDKLOK
In september 1947 verleent Apollo nog haar medewerking bij het in gebruik nemen
van de nieuwe luidklok in de St. Pieterkerk. De oude was in de oorlog door de
Duitsers gevorderd. Een zeer indrukwekkend moment als bij het slotakkoord van
het Frysk Folksliet de nieuwe klok voor het eerst begint te luiden
JAARLIJKS F. 2.000,— UITGAVENPOSTEN
In het bestuur komen geen mutaties, het aantal leden blijft vrijwel gelijk, de jaarlijkse evenementen worden naar behoren afgewerkt. Financieel gaat het redelijk, de uitgavenposten belopen per jaar zo'n f. 2.000,—. De presentielijst wordt nauwkeurig
bijgehouden, de absenten variëren van 0 tot 25. Het 55-jarig bestaan zal niet worden
gevierd, het is de bedoeling met 60 jaar opnieuw een jubileum te vieren. Er zijn niet
veel leerlingen.
STRENGE JURY IN OOSTERWOLDE
Bij het concours in Oosterwolde behaalt Apollo een eerste prijs met 50 punten. De
jury aldaar is zeer streng geweest: van de 34 corpsen behalen maar negen een eerste
prijs, waarvan zes met 50 punten, Directeur Bouke de Jong behaalt met Apollo voor
de tiende maal achtereen een eerste prijs.
Op het festival in Akkrum behaalt Apollo een eerste prijs in de marswedstrijd. Er is
zeer veel waardering voor de door de Grouwsters gespeelde nummers "Die Lustige
Witwe" en "De Stomme van Portici".
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Optocht zeilvereniging "Frisia" september 1948

1948: DURE NUMMERS BLIJVEN SOMS IN DE KAST LIGGEN
De keuze van muzieknummers is wel eens moeilijk, er blijven soms dure nummers
in de kast liggen omdat ze niet bevallen. Zonde van het geld. Er komt een muziekcommissie (D. v.d. Bijl, H. Witteveen en Jan Terpstra). Ook komt het nogal eens
voor dat Apollo-leden persoonlijk een muzieknummer aan de vereniging schenken,
veelal marsen en karakterstukjes.
Er is voor het aanschaffen van nieuwe muziek en het onderhoud van de muziekinstrumenten natuurlijk altijd veel geld nodig. Via verlotingen tijdens de uitvoeringen
wordt dit bijeengebracht. Het maken van optochten wordt ook duurder, het kan niet
meer voor f. 7,50, er moet zeker f. 5,— bij.
STEMMING BENEDEN NUL
Als op het concours in Rottevalle in de Superieure Afdeling Harmonie een tweede
prijs wordt behaald (met "La Forza del Destino") is de stemming onder de muzikanten beneden nul. Toch wordt er bij terugkomst in Grouw - twee bussen van Palstra nog een optochtje gehouden.
Alhoewel bij de beoordeling van de "opvatting" directeur De Jong niet vrijuit gaat
(cijfer beneden de 8, daardoor tweede prijs) wordt er toch in Grouw een lijstcollecte
georganiseerd ten behoeve van een instrumentenfonds. De commissie bestaat uit de
heren R. de Vries, Arj. Bruinsma, J. Deelstra sr., S.G. de Groot en E. IJsselstein. Er
wordt een bedrag van f. 2.000,21 bijeengebracht. Er wordt overgegaan tot de aanschaf van een klokkenspel (f. 117,50), 2 trommen (f, 121,—) en in de jaren daarna
een 5-tal klarinetten (f. 238,— per stuk).
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OP BEZOEK IN WARGA, MET WEDERHELFTEN
Aan het festival in Warga nemen ook de Grouwsters deel. Met de motorboten van
Fokke de Boer en Meint Adema gaan de Apollo-leden met hun wederhelften er een
gezellige dag van maken. Voor het middagmaal wordt een ieder bij Wargasters
ondergebracht. Volgens secretaris Jelle Sytema kwam Apollo hier het beste voor de
dag.
"CAO-ONDERHANDELINGEN"
Directeur De Jong wil loonsverhoging. Apollo pleegt overleg met de andere corpsen
van De Jong. Hij wil ook graag vier weken vakantie.
Het wordt f. 11,25 per avond en twee weken vakantie, "meer hebben wij ook niet".
Het kost de leden tien cent per week méér contributie, de jongeren, die nog niet verdienen, vijf cent.
1950: TROM, ROER DE KLEINE TROM
In de jaarvergadering van 21 oktober 1950 wordt voorzitter Joh. v.d. Schaaf opgevolgd door Sjouke van der Wijk. Van der Schaaf heeft een voortreffelijke staat van
dienst, hem wordt veel lof en dank toegezwaaid. Hij blijft evenwel zijn kleine trom
roeren.
1951: GRENZELOOS, WAT JULLIE MAKEN
In april 1951 wordt een serenade gebracht aan dokter Schoustra. 25 jaar dokter en
25 jaar getrouwd. De enveloppe met inhoud van de heer en mevrouw Schoustra was
uitstekend.
In juni 1951 wordt deelgenomen aan het concours in Harlingen. Apollo speelt in de
Superieure Afdeling het ballet "Les deux Pigeons" van Messager, een stuk in 6
delen. De secretaris van de Friese Bond zegt "grenzeloos, wat jullie maken", met
242 punten een eerste prijs. Met de bussen van Paistra en Duiker komen ze
's avonds in Grouw weer aan. Er zijn veel mensen op de been.

PRIISSPREKKEN, EN PRIJZEN VOOR F. 3.000,—??!!
In de nazomer wordt met de boot van Thomas Engelsma een tocht gemaakt naar de
Zuidwest-hoek. Bijzonder geslaagd, veel wedstrijden tot "priissprekken" toe, waar
Joh. Okkema de eerste prijs behaalt, zijn vrouw de tweede. Volgens voorzitter Sj.
v.d. Wijk was erbij Ratsma voor f. 3.000,— prijzen gekocht voor deze dag.
NIET ROKEN IN OPENBARE GEBOUWEN
Jelle Sytema heeft 5 klarinet-leerlingen opgeleid, n.l. A. Terpstra, Joh. v.d. Meer,
Douwe Visser, J. Westra en Arie Zwaag. Ze worden als lid aangenomen en mogen
aan de lessenaar.
Er komen leden, die vinden dat de directeur "te oud" wordt. Toch wordt er nog een
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Overgenomen van de beoordeelingslijsten der Jury.
De Secretaris,

Solistenconcours Terpstra- Sytema
nieuw arbeidscontract opgemaakt, dat door de jaarvergadering wordt goedgekeurd.
Jan v.d. Berg oppert, dat er bij een concert in de muziektent niet gerookt moet worden tussen de nummers. De laatste keer hing er een blauwe walm boven het korps.
BUITENGEWONE VERGADERING I.V.M. 60-JARIG BESTAAN
In november 1951 wordt er een buitengewone vergadering gehouden in verband
met het 60-jarig bestaan in 1952. Men is van plan in Grouw dat jaar het
Bondsconcours te houden. Overleg met V.V.V. en de Friese Bond. Het wordt 27
juli 1952.
1952: HULDE, ELEKTRIFICATIE EN VERTRAGING
Alvorens het zover is neemt in januari 1952 Krijn Visser afscheid van Apollo na
een dienstverband van 41 jaar. Hulde! Ook hulde aan Kees Wedman, de bassist, die
zijn gebit laat trekken, maar een week later al weer achter zijn lessenaar zit.
Op 17 mei gaat Apollo in optocht naar het station, begeleid door twee dames in fries
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kostuum en door leden van "Jong Frisia" met hun scheepjes. De spoorlijn ZwolleLeeuwarden is per die datum geëlektrificeerd en het dorp Grouw wil zijn vreugde
daarover op deze wijze aan de Nederlandse Spoorwegen uiten. De trein trok met
vertraging weer verder.

Harmoniecorps "Apollo" december 1953.
Voorste rij v.l.n.r.: Oebele Woudstra, Jelle Westra, Jappie Terpstra, Anne Terpstra,
Jurjen Terpstra, Douwe Visser, Fokke v.d. Berg.
Tweede rij: Meint Adema, Jan Leistra, Tjeerd Bakker, Arie Zwaag, Klaas Wapstra,
Jou Ratsma, Bouke de Jong (dir.), Jan Deelstra, Harm Veenstra, Jan v.d. Berg,
Sije Halma, Frits Hoogterp.
Derde rij: Anne Zwrver, Jan Terpstra, Riemkje v.d. Bijl, Piet Laverman, Joh.
Okkema, Wietse Jonker, Piet Hoogewerf, Jelmer Bijlsma, Pieter Dijkstra en Andries
de Winkel (trom).
Vierde rij: Joh. v.d. Schaaf, Rommert Slot, Ruurd de Vries, Klaas Westra, Klaas de
Jong, Wieger Sjoerdsma, Sjouke v.d. Wijk, Hotze Wedman, Bouke de Boer, Durk
v.d. Bijl en Jan Postma (vaandeldrager).
Achterste rij, drie bassisten: Hans Witteveen, Willem Leistra en Kees Wedman.
BETER TE GEVEN, DAN TE NEMEN
Aan het concours nemen 32 corpsen deel, al om half negen 's morgens wordt
begonnen met de laagste afdelingen. De jury bestaat uit W. Stem, Zaandam,
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