De geschiedenis van Euterpe

Euterpe na terugkeer van het councours in Amsterdam in 1906 (2e prijs).
Staand van links naar rechts: K. Glastra, Jan Slager, Jan de Haan, M. Keuning, Sijmen Lingsma, S. Dragstra, K. van der Vegt,
F. Faber, R. Hellinghuizer en P.van der Wal. Zittend van links naar rechts: M. Zuidhoff, J. van der Werff, Auke Kirkenier,
Jelle Schroor, Albert Kirkenier, K. van der Meer (directeur), Pieter van der Werff en Petrus van der Werff.

De beginjaren
Het was een mooie zomeravond, den 17 juli 1895 die den
menschen noopte een uitstapje te maken. Zoo ook dacht
wellicht het fanfare-corps ‘Euphonia’ van Dragten,
hetwelk op den bewusten avond een bezoek bracht aan
ons dorp Beetsterzwaag. Door de muziek van het
Dragtster fanfare-corps aangemoedigd, vereenigden al
spoedig eenige jongelui, om pogingen in het werk te
stellen ook alhier een dergelijke vereeniging op te
richten… Tevens werd bij deze gelegenheid de vereeniging gedoopt met den naam ‘Euterpe’ zijnde deze de
benaming voor den Godin van het fluitspel.
Dit is het eerste fragment in het eerste notulenboek dat
is geschreven na de oprichting van fanfare Euterpe.

Er staan prachtige anekdotes beschreven in de oude
boeken. Er werd twee keer per week geoefend en na
twee maanden, op 13 oktober 1895 werd het eerste
concert gegeven. Dit gebeurde in de tuin van Freule
E.E.R. Lycklama à Nijeholt (In de tuin van het Lycklamahûs). Zij had namelijk een belangrijke financiële rol
gespeeld bij de aanschaf van de instrumenten.

Hoewel het ‘den leden grote inspanning kostte enige
welluidende klanken uit de instrumenten te halen, vorderde
men vrij wel in het blazen’. Het gevolg was dat er in
november 1895 een uitnodiging kwam om een schoolfeest in Beetsterzwaag op te luisteren. Ook werd er ‘ter
ere van de ondertrouw’ van J. Bieruma Oosting en
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J. Baronesse van Harinxma thoe Slooten op het plein van
het slot van W.R. Baron van Harinxma thoe Slooten
muziek gemaakt.
Euterpe speelde de eerste jaren op verschillende locaties
in het dorp. Ook waren er optredens in Gorredijk en
Kortezwaag. Op weg naar Gorredijk gebeurde een
ongeluk met een oude bijenwagen.

“Op den galawagen gezeten, die ons naar het feestter-

rein zou vervoeren, aldus gereed tot het blazen van
een marsch, werden we juist toen de paarden hadden
aangezet, opgeschrikt door een onheilspellend
gekraak, en voor iemand ook maar enigermate kon
beseffen, wat zulks betekende, of krik krak, daar

rolden enige der meest achtenswaardige leden van
hunne verheven zitplaats in het zand. De bijenwagen,
die op den ouden dag niet geneigd scheen zoo veel
koper en menschenvleesch te dragen, had zich
begeven. Toeschouwers beweren dat ze op een gegeven
ogenblik niets anders zagen dan benen en glimmende
instrumenten. Uitgezonderd een verminkte broek van
lid Bijlsma, had het ongeluk voor niemand kwade
gevolgen.

”

In 1898 werd prinses Wilhelmina Koningin der Nederlanden. Het kroningsfeest werd in Beetsterzwaag groots
gevierd. Er was een feesttent voor 700 personen, maar de
werkelijke hoeveelheid mensen was aanzienlijk meer,
aldus de Drachtster Courant van 8 september 1898:

Euterpe had tussen 1960 en 1984 een drumband. De drumband op Koninginnedag bij de openbare lagere school De Trime.

De dirigenten
1895	
De eerste dirigent, dhr. A. Dijkstra uit Kortezwaag, heeft maar één jaar zijn diensten bij Euterpe
bewezen. Hij werd ‘wegens wangedrag en ongemanierde uitdrukkingen jegens onze vereniging en
hare leden (gebezigd ’s avonds na afloop der jaarvergadering op 29 september 1896) bedankt als
directeur van Euterpe.’
1896 -1901 dhr. S. Wiersma
1901-1945 dhr. K. van der Meer
	Deze ‘directeur’ is de langst zittende dirigent van Euterpe. De leden waren erg op hem gesteld. In
1904 ging Euterpe naar en concours in Dokkum. De fanfare behaalde daar de 2e prijs en samen
met zustervereniging ‘Excelsior’ Drachten gaven de korpsen Van der Meer een gouden horloge met
inscriptie. Van der Meer hield vol, ondanks zeer moeilijke tijden gedurende twee wereldoorlogen.
Tijdens de eerste Wereldoorlog leidt Euterpe een ’kwijnend’ bestaan: veel leden zijn gemobiliseerd.
In 1920 wordt onder Van der Meers leiding het 25-jarig jubileum gevierd. Hij krijgt voor zijn ‘jarenlange prestatiën en ambitieuze werkwijze’ een moderne hangklok cadeau. Ook tijdens de Tweede
Wereldoorlog is het moeilijk om geregeld samen te zijn. In augustus 1945 wordt het 50-jarig
jubileum gevierd, samen met Frisia en het Vrijzinnig kerkkoor.
1945-1947 dhr. P. Hoekstra
1947-1953 dhr. J.Poppema
1953-1982 dhr. K. Overwijk.
Deze dirigent blaast met ‘jeugdig elan’ Euterpe weer nieuw leven in.
1982-1995 dhr. D. Krol
1995-heden dhr. M. Haantjes (een verhaal over hem op pagina 8).

12

die eind negentiende eeuw in Beetsterzwaag woonden.
Bij de oprichting werd Euterpe gesteund door Freule
E.E.R. Lijcklama á Nijeholt. Er vonden concerten plaats op
het buiten van deze Jonkvrouwe; op Lauswolt.

“De humane behandeling en de aanhoudende betui“Een verbazende massa menschen van heinde en verre
was bijeengekomen, om van de Beetsterzwaagster
feesten getuige te zijn, die allen om negen uur naar
het bosch optrokken naar het vuurwerk, dat op een
naburig terrein werd ontstoken. Duizenden schenen
daarbij tegenwoordig te zijn… Extra trammen
vervoerden vele passagiers, maar ’t heerlijke weer
lokte velen ook tot wandelen uit, terwijl rijtuigen, in
menigte gekomen, weer vertrokken met hunne
belangstellende bezoekers.

”

Op 6 oktober 1899 zou Euterpe de jaarlijkse harddraverij
met muziek omlijsten. Echter, een aantal leden gedroeg
zich zo ‘liederlijk’ dat het bestuur besloot hen wegens
wangedrag ter royeren. De twee mannen namen hun
instrumenten echter mee en wilden ze niet teruggeven
aan de fanfare.

Beschermheren en beschermvrouwen
Euterpe heeft in de beginjaren van zijn bestaan veel
steun gehad van beschermheren en beschermvrouwen.
Het betrof leden van de verschillende adellijke families

gingen van lof, bewezen dat de freule over ons spel
voldaan was. Een goed glas wijn, een sigaar, en de
vele vriendelijke woorden beloonden ons ruimschoots
voor onze inspanning.

”

In 1905 werd Mr. Baron van Harinxma thoe Slooten
benoemd tot beschermheer van Euterpe.
Het jaar erop ging het korps op zijn kosten naar een
tweedaags concours in Amsterdam. Lees op onze
website www.euterpe-beetsterzwaag.nl over dit avontuur en over de dochter van de baron, die zich in 1945
terugtrok als beschermvrouwe.
De baron was ook lid van de commissies die het 10-jarig
en het 25-jarig jubileumfeest organiseerden. Deze jubilea
werden groots gevierd. In 1905 werd een grote tent voor
ongeveer 700 personen opgezet en kwamen er dertien
korpsen en 2.000 toeschouwers. Er reden extra trams en
er was er een ‘bal champêtre’; een bal in de open lucht.
In 1965 krijgt Euterpe 1.500 gulden van Jonkheer J. De
Jonge van Zwijnsbergen om een nieuw uniform aan te
schaffen. De jonkheer is nooit officieel tot beschermheer
benoemd. Maar na zijn overlijden in 1971 mag Euterpe
diverse antieke voorwerpen veilen uit zijn ‘Lycklamahûs’.
De opbrengst is 9.395,58 gulden.
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te gaan. De jaarlijkse uitvoeringen krijgen
de voorkeur. In 1996 bezoekt Euterpe de
Internationale Rastede Musiktager in
Duitsland. Ons orkest behaalt een eerste
prijs en dirigent Menno Haantjes krijgt de
dirigentenprijs. Tijdens het laatst bezochte concours (Hoogeveen, 2015) wint
Euterpe een eerste prijs met de hoogste
score uit de geschiedenis: 93 punten. Het
grootste compliment wordt gegeven
door de jury:

Drumband
In 1960 besluit de vereniging naast het gewone korps
ook een drumband op te richten. Op 11 februari worden
onder leiding van Durk Plantinga de eerste beginselen
van het trommelslaan aan de pupillen bijgebracht. Op 30
april 1960 is de drumband voor het eerst te bewonderen
bij de optocht op Koninginnedag.
Na vijf jaar komt er een nieuwe instructeur: Roel Zeilstra.
De drumband doet mee aan verschillende jeugdconcoursen. Ook wordt er een groep majorettes opgeleid. De
drumband telt op z’n hoogtepunt 40 leden, terwijl de
fanfare er in die tijd niet meer dan 20 had. In 1984 besluit
voorzitter Halbe Slager dat het maar afgelopen moet zijn.
Er haken te veel ouderen af. Zij voelden zich niet meer
thuis bij de grote groep jongeren.

Concoursen
Zoals gemeld gaat Euterpe al in 1906 naar een landelijk
concours in Amsterdam. Het korps behaalt daar de
tweede prijs. De prestaties laten ook wel eens te wensen
over, wat blijkt uit het volgende fragment uit 1905:

“Op de wedstrijd in Veendam mocht het ons niet

gelukken een prijs te veroveren, welk fiasco geheel
gesteld kan worden op de bariton die niet stemde en
de bassen die knoeiden…

”

14 september 1963 is een onvergetelijke dag voor
Euterpe. Op Het Loo in Apeldoorn wordt een eerste prijs
behaald, waarna het korps overgaat naar de Eerste
afdeling. In 1967 op een concours in Emmen wordt zelfs
de afdeling Uitmuntendheid gehaald.

“

Ik hoor en zie een prachtige schildering. Nu kan ik wel
wat zaken opschrijven, maar ik ga maar genieten, dat
is veel beter… Met een glimlach zit ik te genieten van
deze dirigent en orkest. Dank voor de fijne muziek.
Groots!

”

Eeuwfeest
Euterpe viert in 1995 een groots eeuwfeest. Het jubileumjaar wordt geopend met een Nieuwjaarsconcert
in januari. In maart is het een weekend feest met een
receptie, een tentoonstelling met foto’s en films in de
bibliotheek en een revue geschreven door dhr. B. Gall.
Deze Revue, waarvoor de leden veel hebben geoefend, is
een doorslaand succes. Hierdoor kwam zelfs het muziek
maken op de instrumenten op de tweede plaats. ‘We
groeien samen naar één grote artiestenfamilie’, staat in
de boeken vermeld. Na de tweede uitvoering komt de
ontlading. Er vloeien tranen van opluchting, vermoeidheid maar vooral van trots.
Dirigent Durk Krol geeft in het jubileumjaar aan te willen
stoppen. Hij wordt vervangen door Menno Haantjes. In
november wordt er nog een groot jubileumconcert
gegeven met een solist van buiten: Remco de Jager, een
trombonist en met een solist uit eigen gelederen: Onno
Hoekstra op trompet. Er wordt een ‘licht’ programma
gespeeld met na de pauze het thema musical. ‘Euterpe
kreeg van de volle zaal een staande ovatie!’

Na de dirigentenwissel in 1982 bezoekt het fanfarekorps
onder leiding van Durk Krol weer een aantal concoursen.
In 1991 verdient het orkest weer promotie naar de
afdeling Uitmuntendheid. Maar de muzikanten blijven op
eigen verzoek in de Eerste afdeling spelen.
Onder leiding van dirigent Menno Haantjes kiest het
orkest ervoor om eens in de vier á vijf jaar naar concours
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