
Feestelijk Verjaardagsconcert 50 jaar

Lemster Mannenkoor

Op zaterdagavond 24 januari 2015 vierde het Lemster Mannenkoor het feit dat het koor

50 jaar geleden werd opgericht. Om precies te zijn, was dit in een oprichtingsvergadering

op vrijdag 8 januari 1965 in de consistorie van de Ger. Kerk van Lemmer.

De initiatiefnemer, Dick Hooijsma, vergezeld van de toekomstige dirigent,P.Hoekstra, kon

op die avond 25 mannen welkom heten. Inmiddels is dit koor gegroeid naar 125 leden op

dit moment. Hoe dit allemaal in zijn werk is gegaan, blijkt uit de toespraak die oud-

voorzitter Rintje Kok tijdens dit concert heeft gehouden.

Het jubileumconcert werd uitgevoerd in de

Ger. Kerk in Lemmer

Zoals gebruikelijk, stond ook dit concert weer onder de leiding van

dirigent Harm van der Meer.

De muzikale begeleiding werd verzorgd door onze vaste

organist Jan Kroeske

Ook werd op deze avond muzikale medewerking verleend door het

trompettisten-duo Arjen en Edith Post

Verder nog bijdragen van:

Ere-voorzitter Rintje Kok

Schrijver Hylke Speerstra



Het concert van deze avond begon met een Intrada door het duo Arjen en Edith Post

als inzet voor het

Frysk Folksliet

Hierna werd het concert geopend door voorzitter Lammert Wassenaar die een ieder

welkom heette op dit feestelijk gebeuren.

De avond begon met de nummers:

Ode an die Freude tekst Friedrich von Schiller

Comp. Ludwig von Beethoven

Arr.: Harm vd Meer

ook bekend als het volkslied (zonder woorden) van de Europese Unie



Whispering Hope tekst/comp. Septimus Winner

Friese vert. : Sibbele Witteveen

Arr.: Harm vd Meer

Na deze twee nummers was er de officiële uitreiking van het “derde exemplaar” van de

nieuwe CD “Op Stoom” die in december op de markt verscheen. Het was tot nu toe niet

bekend aan wie deze eer te beurt zou vallen. Voorzitter Lammert Wassenaar maakte aan

alle onzekerheid een einde door te vertellen dat oud-voorzitter Rintje Kok dit exemplaar

in ontvangst mocht nemen, wat deze dan ook graag en met veel plezier deed.

Toespraak Rintje Kok

Nadat Rintje de CD kreeg overhandigd en daarvoor het koor bedankte, beklom hij het

spreekgestoelte en hield een toespraak over het ontstaan en de geschiedenis van de

verdere ontwikkeling van het Lemster Mannenkoor van 1965 tot 2015. Dat er bij de

oprichtingsvergadering mannen uit verschillende kerkelijke richtingen aanwezig waren, gaf

al meteen de basis om er een interkerkelijk/oecumenisch koor van te maken. Uiteindelijk

werd gestart met zo’n 40 leden. In de loop der jaren werd steeds meer aandacht besteed

aan het bevorderen van de Friese cultuur en als zodanig werd dit ook in de statuten

vastgelegd. Zo rond 1997 werd besloten om de koorleden naast het donkerblauw kostuum

ook een Frysk kostuum te laten dragen bij voorkomende gelegenheden.

Rintje besloot zijn toespraak door het koor te vergelijken met een rijdende trein waar in

de loop der tijd mannen zijn uitgestapt maar ook steeds weer nieuwe mannen zijn

ingestapt en die nu 125 passagiers telt. Daarvan zijn er (ieder met een korte

onderbreking) nu nog 2 van over die met de eerste 40 zijn ingestapt (Ieke Rippen en

Siemen Kok: red.) Hij wenste het koor toe dat deze trein nog heel

lang mag blijven doorrijden.

Het koor vervolgde met:

Heer, wij staan nu hand in hand Traditional/ Arr.: J. Draper



Spirit of the living God Daniel Iverson

Hierna volgde een

solo-optreden voor orgel en trompetten van

Jan Kroeske met Edith en Arjen Post

Het koor vervolgde met:

By it opgean fan ‘e sinne Gysbert Japicx/ Arr.: Harm vd Meer

It feintsje fan Menaam Duitse volkswijze/Arr.: Harm vd Meer

Tekst: Fedde Schurer

Orgelsolo door Jan Kroeske

Het koor vervolgde met:

Te maaie Traditional / Arr.: Harm vd Meer

Tekst: Douwe Hermans Kiestra



Sang fan ús stoomgemaal Tekst/mel.: Stoffel Zandstra

Arr.: Harm vd Meer

Hierna volgde een toespraak van de bekende schrijver en oud-hoofdredacteur van de

Leeuwarder Courant, Schuttevaer en Agrarisch Dagblad

Hylke Speerstra

Hylke heeft in de afgelopen jaren een 7-tal concerten gezamenlijk met het Lemster

Mannenkoor verzorgd. De Lemster mannen en Hylke bij toerbeurt zingen en vertellen over

Friese emigranten naar “all over the world”. Zoals Hylke het verwoordde: “In literêr

optreden, ferweve mei in muzikaal sjongprogram”. Hylke is er van overtuigd dat een

dergelijke samenwerking tussen een koor met een schrijver/verteller (hoeft overigens niet

persé Hylke te zijn zoals hij zélf opmerkte) een uitgelezen manier is om een breed

publiek te bereiken. Hylke heeft ervaren dat dit 50-jarige Mannenkoor duizenden mensen

blij heeft gemaakt, verrijkt en geëmotioneerd. Niet alleen in Lemmer maar wereldwijd;

van Tacozijl tot Tasmanië. Ook op dit moment rijdt ergens in Brazilië of Nieuw Zeeland

een Friese emigrant op zijn trekker met muziek van het Lemster Mannenkoor in de

koptelefoon. Hylke besloot zijn toespraak met de constatering dat de trein van Rintje Kok

vandaag even een moment stil staat bij de halte “Tankberens”.

Nadat Hylke was uitgesproken, vervolgde het koor met de nummers:



Ien folle grutter as do en ik Fedde Schurer

Arr.: Harm vd Meer

Slavenkoor uit Nabucco Giuseppe Verdi

Arr.: Harm vd Meer

Ook het enthousiaste, aanwezige publiek deed volop mee aan dit nummer

met zijn vlotte en bekende melodie.

Hiermee kwam een einde aan een geslaagd concert. Voorzitter Lammert Wassenaar

verblijdde dirigent en alle medewerkers aan dit concert nog met een boeket bloemen.



Aansluitend was er nog een hapje en een drankje voor de genodigden

en de koormannen met hun partners.


